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ESTUDO E AVALIAÇÃO DOS PARQUES URBANOS E ÁREAS LIVRES DA 

CIDADE DE MARINGÁ, PARANÁ 

 

 

Stela Maris de Souza 

 

RESUMO 

 

Os parques urbanos são espaços que, desde suas origens, possuem grande importância dentro das 

cidades. As composições paisagísticas são repletas de história, a qual influencia parques e outras 

áreas livres até os tempos atuais e em lugares distintos, inclusive na cidade de Maringá. O 

surgimento dos principais parques maringaenses está atrelado diretamente ao seu projeto inicial, 

sendo que, atualmente, diversas áreas livres da cidade, como os chamados fundos de vale, por 

exemplo, possuem potencial extremamente valioso para a criação de novos parques, porém não 

têm sido devidamente exploradas em sua totalidade. Com base nesses fatores, foram realizadas 

algumas análises a respeito de alguns parques referenciais nacionais e internacionais, os quais, 

somados aos levantamentos voltados aos parques maringaenses, constituem a base dos dados 

apresentados neste artigo. Dessa forma, os textos desenvolvidos buscam o diagnóstico das áreas 

livres de maior potencial para a revitalização e/ou implantação de novos parques. De fato, as 

conclusões obtidas consistem em dados de extrema importância para o cumprimento do objetivo 

em questão, tais como as atividades que o público maringaense denota como essenciais, bem 

como o apontamento das regiões da cidade mais carentes dessas atividades. 

 

Palavras-chave: Espaços livres, fundos de vale, paisagem urbana. 

 

 

 

 

STUDY AND APPRAISAL OF THE URBAN PARKS AND OPENING SPACES OF 

MARINGÁ CITY, PARANÁ 

 

ABSTRACT 

 

The urban parks are spaces that, from their origins, are very important for the cities. The 

landscape compositions are full of history, which influences parks and other open spaces until 

the present times and at different places, including Maringá. The arise of the main Maringá parks 

is directly linked to their openning project, and currently several free areas in the city, as well as 

the valley bottoms, have extremely noble potential for the creation of new parks, but have not 

been exploited in their entirety. Based on these factors, some analyzes were carried out about 

some national and international reference parks, which, with the research related to Maringá's 

parks, are the bases of the information presented in this article. In this way, the objective of this 

developing texts is to find free areas with the greatest potential for revitalization and implantation 

of new parks. In fact, the conclusions consist on extreme importance information for the 

accomplishment of the objective, as the activities that the city’s public considers as essential, as 

the identification the city’s zone that most need these activities. 

 

Keywords: Open spaces, valley bottoms, urban landscape.



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde suas origens, as áreas livres urbanas têm sido objeto de estudo, não somente por 

sua estrutura física em si e por suas infinitas possibilidades de utilização, mas, principalmente, 

pelas transformações ocasionadas por elas na sociedade e pela sociedade. 

A partir dessa linha de pensamento, inicialmente serão discutidos temas voltados aos 

parques urbanos, primeiramente em suas origens, assim como os jardins botânicos brasileiros, 

os quais buscam influências nos parques europeus do século XIX e, posteriormente, será 

apresentada a importância da natureza e áreas livres inseridas nas cidades, evidenciando seus 

impactos positivos na sociedade, em sua cultura e no meio ambiente. 

As metodologias aplicadas para o levantamento dos dados serão apresentadas no 

terceiro capítulo e, na sequência, a abordagem aprofundada em alguns pontos específicos dos 

parques referenciais, fora do contexto maringaense, enriquecerá o embasamento teórico 

acerca dos temas voltados especificamente para a realidade da cidade em questão. 

As pesquisas serão apresentadas de modo a expor as particularidades destes parques e, 

somado a este levantamento, está a opinião da população acerca dos parques existentes e 

sobre como estes deveriam ser. 

A cidade de Maringá, projetada inicialmente pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira, 

no período de colonização do norte do Paraná, é referência no que diz respeito à urbanização e 

arborização. Seus parques possuem inúmeros atrativos, porém se encontram centralizados em 

determinadas áreas, fazendo com que, infelizmente, existam espaços livres inutilizados em 

diversos bairros, os quais serão devidamente representados graficamente ao longo dos 

capítulos.  

O objetivo da pesquisa é, primeiramente, evidenciar os diferentes tipos de parques, 

deixando claro que as diferenças entre eles são características particulares que os tornam 

únicos e, a partir dessa premissa identificar as áreas de Maringá onde a implantação de novos 

parques seria benéfica, tanto a população quanto a cidade em si. Dessa forma, a natureza 

considerada essencial na vida humana, se mostrará elemento vital na vida urbana ao 

“ressuscitar” espaços antes mortos pela própria ação antrópica. 
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2. PARQUES URBANOS 

 

A natureza que molda o espaço constitui a paisagem da cidade e esta possui forte 

influência nos aspectos sensoriais da vida humana. Dessa forma é dada a devida importância 

ao estudo das origens e composições paisagísticas no cenário urbano, principalmente nos 

parques, que são os locais de maior acesso da população e de atratividade no que se refere ao 

lazer, descanso e contemplação. 

 

2.1 AS ORIGENS DOS PARQUES URBANOS – DA EUROPA AO BRASIL 

 

A Europa do século XIX, transformada brutalmente pela Revolução Industrial - com 

suas ruas repletas de carros, bairros abarrotados de indústrias e trabalhadores exaustos de sua 

pesada jornada diária – vê na criação de paisagens ajardinadas a oportunidade da formação de 

ambientes dignos e aconchegantes para a elite, os quais, aos poucos, foram ganhando espaço 

nos territórios urbanos centrais e passaram a atender então as necessidades de toda a massa 

urbana da metrópole (MACEDO, 2003). 

Segundo Macedo (2003), diferentemente da Europa, o Brasil se configura como um 

país importador dos cenários estrangeiros, criando parques inspirados naqueles vistos além do 

Atlântico. Isso ocorre, não pela necessidade social de implantar o paisagismo nos centros 

urbanos – uma vez que os brasileiros sequer viviam em cidades do porte das cidades 

europeias – e sim pelo desejo de compor sua paisagem de maneira semelhante aos europeus, 

visando obter o mesmo status de desenvolvimento dos seus compatriotas. Nesse contexto, a 

população, sedenta de momentos de lazer, os encontrava em várzeas, fundos de vale, riachos e 

em vazios territoriais oriundos da urbanização desenfreada, popularizando hábitos de passeio 

ao ar livre, piqueniques, banhos e jogos populares. 

Macedo (2003) defende ainda que, paralelamente a essa realidade, no final do século 

XVIII, as pesquisas voltadas à flora local trazem a necessidade da criação de jardins 

botânicos, sendo os primeiros o de Belém (1798), São Paulo (1799), Rio de Janeiro (1808), 

Olinda (1811) e Ouro Preto (1825). Essas instalações foram financiadas pelos portugueses, os 

quais visavam a exportação e importação de plantas úteis a sua colonização no Brasil. 

Dessa forma, é possível observar que, durante os picos de industrialização e 

urbanização das cidades, os espaços utilitários sempre prevaleceram sobre aqueles 

considerados improdutivos, grupo esse representado por praças, parques e jardins. Essa lógica 

é encontrada inclusive nas cidades contemporâneas, uma vez que a ordem econômica 
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capitalista estimula primordialmente a geração de mais empregos e riquezas (MIRANDA, 

1996). 

 

2.2 AS ÁREAS LIVRES NO CENÁRIO URBANO 

 

A consolidação do uso de áreas dedicadas ao lazer no urbanismo brasileiro se dá no 

fim do século XX, logo após o plano real entrar em vigor. A mudança da moeda ocasionou de 

forma direta mudanças econômicas e políticas, sendo que no ranking de atividades do 

brasileiro, o lazer e o entretenimento ocuparam o segundo lugar, atrás apenas do consumo de 

alimentos. Isso só foi possível após a estabilização da moeda, o que estimulou a maior parte 

das famílias brasileiras a reservar parte de seu orçamento a tais atividades (MARCELLINO, 

1996). 

Já no início do século XX, o arquiteto e urbanista Le Corbusier atenta sobre a 

importância de atividades como esporte, lazer e passeio serem inseridos nas cidades ainda em 

sua concepção projetual. Esse autor estabelece ainda a impossibilidade dessas atividades 

serem realizadas quando inacessíveis pela população, pois não se deve transpor grandes 

distâncias quando o intuito do deslocamento é o repouso. 

Além do defendido por Le Corbusier, ao que se refere à importância de áreas livres 

nos centros urbanos, Marcellino (1996) também agrega a importância do lazer como 

instrumento de mobilização e participação cultural, uma vez que integra determinados grupos 

da população e estimula manifestações e organizações culturais. 

Santiago Barbuy (1980) enfatiza a tendência da composição de espaços “cheios” em 

contraposição aos “vazios”, o que torna a espacialidade um ponto esquecido, mitigando as 

possibilidades de convívio humano. Cita, ainda, a questão da privatização dos espaços de 

lazer, o que os torna produtos do mercado, eliminando a essencialidade inerente a seu 

conceito e deixando de ser realmente importante para as administrações urbanas. 

Espaços abertos, como parques e praças, podem ser percorridos a pé, proporcionando 

melhorias na qualidade de vida da população e do bairro. Tais espaços podem receber a 

denominação de “terceiros lugares”, os quais, quando devidamente equipados por elementos 

promotores de convívio social (bancos, parques infantis, atrativos para cães, etc), possibilitam 

encontros sociais importantíssimos à construção das relações humanas. Quando dotados de 

grandes áreas verdes, são ainda um importante atuante no suporte à biofilia (KOKOLA, 

2013). 
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2.3 A NATUREZA COMO PROTAGONISTA 

 

Segundo Lucia e Juan Mascaró (2005), a vegetação urbana “... é aquela que permite 

que o espaço construído se integre com o jardim e com o parque [...] para constituir a 

paisagem da cidade.” Dessa forma, urbanistas como Unwin e Hausmann adotaram a 

vegetação urbana como princípios ordenadores de seus projetos. 

O arquiteto japonês Tadao Ando (1999) reforçou essa relação entre espaço natural e 

construído ao defender que “... a vida humana não tem a pretensão de se opor à natureza e não 

se empenha em controlá-la, mas antes busca uma associação íntima com a natureza a fim de 

unir-se com ela.” Isso porque a natureza está ligada fortemente à contemplação, no que se 

refere à arquitetura japonesa, uma vez que a arquitetura é entendida como parte da natureza, 

diferentemente do que se encontra na maioria dos projetos ocidentais. 

Há algumas décadas tem sido possível presenciar o fenômeno da privação da natureza. 

A escassa interatividade com espaços ao ar livre faz com que crianças, principalmente, não 

vivam uma relação prazerosa com o mundo exterior. A violência urbana, por exemplo, é um 

dos fatores que podem levar a esse fenômeno, mantendo as pessoas enclausuradas em suas 

casas, apartamentos e condomínios. Outro fator preocupante é a intensa atratividade (ou vício 

em casos mais intensos) pelos aparelhos eletrônicos, o que torna a televisão, os video games e 

seus derivados, instrumentos de diversão mais interessantes que os espaços abertos 

(MIRANDA, 1996). 

 

2.4 TIPOLOGIAS DOS PARQUES URBANOS 

 

O modo de projetar espaços de lazer, influenciado nos ideais europeus, instituiu no 

Brasil uma tipologia única de projeto intitulada Eclética. Com o passar do tempo, novas 

características foram ganhando espaço e novas linguagens surgiram, como a Moderna e a 

Contemporânea.  

O ecletismo abrange diversas modalidades projetuais, como as românticas e clássicas, 

e é caracterizado, essencialmente, por uma morfologia rica em maciços arbóreos, grutas, 

esculturas, caminhos estreitos e tortuosos, nós de circulação, alamedas, viveiros de plantas, 

aves e animais. Tais características possibilitam que a contemplação da paisagem e das 

pessoas seja o objetivo principal (MACEDO, 2003). 

A linha moderna nasce de uma ruptura com os valores defendidos anteriormente em 

torno dos anos de 1930 e 1940. Sua morfologia utiliza como base os parques ecléticos, porém 
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não possui o intuito de imitar as paisagens europeias. Sua linguagem formal e visual é 

estabelecida por formas mais geometrizadas, abandonando o pitoresco. A comunicação é mais 

direta e os espaços são mais funcionais (MACEDO, 2003). 

Segundo Macedo (2003), o questionamento cultural nascido e desenvolvido por volta 

da década de 1970 incrementa aos parques modernos – agora denominados contemporâneos – 

valores ecológicos e sustentáveis. Algumas características ecléticas são retomadas, porém 

suas funções não são mais as mesmas. Os cuidados com o corpo e com a saúde roubam a cena 

e a busca por diversão implora pela construção de parques temáticos cada vez mais 

elaborados. 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

As pesquisas bibliográficas foram realizadas inicialmente através da leitura de artigos 

diversos relacionados ao tema, obtidos através de pesquisas na internet. Posteriormente, a 

busca por referências bibliográficas complementaram a pesquisa. Fichamentos foram 

realizados contendo os trechos que mais se encaixaram na pesquisa a ser desenvolvida, sendo 

que, a partir dessas anotações, foram retiradas as referências e todo o embasamento para os 

escritos apresentados. 

 

3.2 DEFINIÇÃO E ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASO 

 

Os parâmetros determinadores da localização das obras a serem analisadas foram: 02 

(duas) obras nacionais e 02 (duas) obras internacionais, sendo que, das obras brasileiras, uma 

apresenta abrangência a nível nacional e outra a nível regional. 

As duas obras nacionais foram analisadas in loco. Fotografias e anotações nortearam 

as análises e permitiram uma boa observação visual e sensorial dos espaços. Já as informações 

coletadas das obras internacionais foram retiradas de pesquisas e fotografias da internet, por 

meio de sítios especializados. 

As análises das quatro obras selecionadas iniciaram-se de modo superficial, sendo que, 

posteriormente, elas foram aprofundadas em características específicas de cada uma delas. 
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Dessa forma, a pesquisa das obras correlatas foi segregada em quatro pontos distintos: 

setorização, tipologia, composição e forma. 

 

3.3 ENTREVISTAS COM A POPULAÇÃO 

 

De modo a complementar as pesquisas acerca de parques urbanos, algumas coletas de 

dados com a população local foram realizadas. Essas informações foram obtidas por meio de 

enquetes online, da plataforma GOOGLE FORMULÁRIOS. Através desta, quatro questões 

simples eram enviadas nas redes sociais, gerando gráficos e permitindo a análise dos dados. 

As mesmas questões foram impressas e entregues para pessoas distintas, abordadas na rua, 

nos parques da cidade e na universidade, sendo que esses dados coletados foram 

posteriormente incorporados àqueles gerados online. As questões elaboradas para a pesquisa 

foram as seguintes: 

 

Quais dos parques abaixo você frequenta ou já frequentou? (Múltipla escolha) 

(   ) Parque do Ingá 

(   ) Parque das Grevíleas 

(   ) Parque do Japão 

(   ) Bosque II 

(   ) Parque Alfredo Nyffeler (Parque Buracão) 

(   ) Parque Gralha Azul 

(   ) Outro: ____________________ 

 

De uma forma geral, como você avalia a qualidade dos parques maringaenses? 

(   ) Péssima 

(   ) Ruim 

(   ) Regular 

(   ) Boa 

(   ) Ótima 

 

3. Você acha que a cidade de Maringá necessita de mais parques? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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4. Qual ou quais atividades de lazer você sente falta nos parques existentes? (Questão 

aberta e opcional) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.4 ANÁLISE DOS PARQUES LOCAIS 

 

Além dos quatro parques utilizados como base para o desenvolvimento do estudo, os 

parques locais também foram alvo das análises. Com o auxílio da ferramenta GOOGLE 

EARTH, foi possível observar como se dá a disposição das atividades e a implantação dos 

parques existentes, bem como sua densidade arbórea.  

As visitas in loco foram essenciais para verificar os questionamentos coletados nas 

entrevistas com o público, possibilitando a avaliação das mesmas e o nível de viabilidade 

daquilo que foi proposto pelas pessoas. 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com os estudos de caso realizados, foi possível a análise de quatro parques 

urbanos distintos. As diferenças formais, temporais e culturais fazem com que tal análise se 

desenvolva direcionada a alguns pontos específicos.  

 

4.1 PARQUES REFERENCIAIS 

 

4.1.1 Jardim Botânico de Curitiba/PR 

 

Composto por jardins geométricos e por vegetações moldadas por topiaria 

(características francesas), como é possível observar na Figura 01, o Jardim Botânico de 

Curitiba é atualmente um dos principais pontos turísticos da capital paranaense e do Brasil. 

Inaugurado em 1991, possui 278.000 m², e sua principal atração é a estufa, construída em 

vidro e estrutura metálica, inspirada no Palácio de Cristal de Joseph Paxton, em Londres. 

A análise desse parque foi voltada à setorização (Figura 02). O trajeto se inicia com a 

passagem por um totem e posteriormente por um pórtico demarcando a entrada, elemento este 

que chama a atenção por “emoldurar” a estufa ao fundo, fazendo com que a maioria dos 
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visitantes pare ali para tirar suas fotografias. Depois do pórtico, três elementos naturais 

chamam a atenção do público e direcionam o olhar novamente para a estufa: um chafariz, 

uma cascata e um espelho d’água, sendo que este último elemento aparece dentro da estufa, 

tornando-se um atrativo adicional à estrutura e finalizando a cenarização típica dos palácios 

franceses. Atrás da estufa ainda é possível observar, discretamente, um espaço voltado às 

exposições. 

 

 

Figura 01: Vista aérea do Jardim Botânico de Curitiba. 

Foto: Carlos Ruggi 

 

 

Ao norte do parque, o ambiente se apresenta mais tranquilo que os demais, e é 

composto basicamente pelo museu botânico e interligado aos outros componentes por uma 

ponte de madeira. Entre esse setor repleto de calmaria e o mais agitado pelos turistas, estão 

locados ao centro os sanitários para atendimento aos visitantes. Mais ao sul e próximo aos 

estacionamentos, um setor esportivo completa a gama de atividades presentes nesse parque. A 

Figura 03 exemplifica graficamente os elementos citados acima. 
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Figura 02: Setorização do Jardim Botânico de Curitiba. 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Figura 03: Planta baixa do Jardim Botânico de Curitiba. 

Fonte: MACEDO, 2003 

 

 



13 

 

4.1.2 Jardim Botânico de Londrina/PR 

 

Caracterizado em sua essência por ser um ambiente de cunho contemplativo, o Jardim 

Botânico da cidade de Londrina se configura como um espaço de lazer de grande importância 

para a região norte do Estado do Paraná. É voltado basicamente para a proteção e exibição de 

espécies nativas e exóticas, contemplando mais de 1 milhão de metros quadrados de mata 

nativa, nascentes e rios. Outro fator de importância crucial é a sua construção, pensada por 

etapas, uma vez que se trata de um projeto de grande porte, cujo tempo de execução completo 

é demasiadamente extenso. 

A pesquisa acerca deste jardim foi baseada em sua tipologia. Sua composição é 

essencialmente geométrica (Figura 05), com linhas retas presentes desde a planta até seus 

detalhes de comunicação visual, características fortemente presentes em jardins e parques 

denominados modernos. 

Sua racionalidade arquitetônica, vista na estufa (Figura 04), por exemplo, permite que 

as informações sejam assimiladas de maneira muito direta e objetiva, fazendo com que a 

simplicidade seja um grande atrativo para a população de toda a região, que busca descanso e 

lazer em um ambiente pacífico e agradável. 

Além disso, o contato entre os visitantes e a natureza é reforçado pela presença de uma 

trilha ecológica – que contrasta fortemente com os outros ambientes amplos e abertos -, 

abrindo espaço para a curiosidade e possibilidade de lazer combinada com aprendizado para 

todas as faixas etárias. Os mobiliários e demais elementos em madeira dão um toque 

aconchegante e rústico aos espaços (Figuras 06 e 07). 

 

        

Figura 04: Vista da estufa.     Figura 05: Detalhe da pavimentação. 

Fonte: Acervo da autora.     Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 06: Ponte de madeira.    Figura 07: Mobiliário em madeira. 

Fonte: Acervo da autora.     Fonte: Acervo da autora. 

 

 

4.1.3 Eastside City Park, Birminghan City, Inglaterra 

 

A cidade de Birminghan na Inglaterra ganhou novos ares após a construção do 

Eastside Park no ano de 2012. O arquiteto Allan Provost tinha o objetivo de tornar o parque 

um espaço inovador, influenciador de todo o desenvolvimento ao redor. Para isso, toma como 

partido arquitetônico e paisagístico a composição de espaços de forma lógica. 

Ao implantar as construções sobre um terreno linear, no sentido longitudinal o parque 

apresenta-se como espaço de passeio, um instrumento de transporte de uma ponta a outra do 

parque e até mesmo entre suas atividades. Na transversal, incorpora o caráter de passagem 

sobre o canal de água existente, que possui aproximadamente 200m de comprimento (Figura 

10). 

 

 

Figura 08: Planta Baixa. 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/789112/eastside-city-park-patel-taylor 
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A planta baixa do Eastside City Park (Figura 08) evidencia de forma clara o formato 

do terreno onde está implantado e sua composição formal e funcional. A mescla entre jardins, 

espaços densamente arborizados e abertos, estabelece um projeto diversificado e fortemente 

atrativo. A grande quantidade de gramados abertos se faz necessária devido ao clima local, 

pois a exposição ao sol no inverno londrino é altamente atrativa à população (Figura 09). 

        

Figura 09: Vista aérea           Figura 10: Vista do canal 

Fonte: http://www.hortweek.com/                 Fonte: http://www.imagesofbirmingham 

 

Dessa forma, o sucesso do parque na cidade deve-se, principalmente, pelas conexões 

estabelecidas por este, as quais levaram vida a uma porção antes desvalorizada do território 

urbano, além de tornar-se referência para outras cidades e países. 

 

4.1.4 Parque de Atividades Zhangmiao, Xangai, China 

 

Em meio a diversificada gama de parques e áreas livres, a China é muito bem 

representada pelo parque de atividades de Zhangmiao, em Xangai. Projetado em 2013, porém 

ainda não executado, o arquiteto Philip Yuan transforma uma área de apenas 4.000m² em um 

forte aliado à convivência da população, apropriando-se de uma esquina inutilizada para tal 

fim. 

A análise está voltada para a forma escolhida para o parque. A solução adotada para 

vencer o desnível deste pequeno parque foi seu desenho geométrico, porém curvo, delineando 

“ziguezagues” ao longo dos percursos das pistas de corrida e caminhadas, entrelaçando 

jardins com vegetações e atividades diversificadas ao longo do caminho (Figura 11).  

Ao centro, as atenções se voltam para uma praça circular envolta por degraus – os 

quais inevitavelmente se transformam em bancos. Nesse ponto, o parque encontra em sua 

forma uma característica global: degraus não servem apenas para subir e descer, são 

importantes mecanismos de socialização. 
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    Figura 11: Vista superior. 

    Fonte: http://www.archdaily.com.br/ 

 

 

4.2 BREVE HISTÓRICO DOS PARQUES MARINGAENSES 

 

Maringá foi uma das poucas cidades da Companhia de Melhoramentos Norte do 

Paraná a ser planejada seguindo suas características topográficas, o que resultou em um 

desenho mais orgânico quando comparado às malhas ortogonais das cidades vizinhas. A partir 

dessa configuração, dois grandes bosques se formaram ao centro – hoje denominados Bosque 

II e Parque do Ingá – sendo, portanto, os primeiros parques da cidade (REGO, 2009). 

Na primeira metade do século XX, as espécies nativas da cidade, como o Cedro, a 

Peroba e o Ipê, foram dizimadas com a expansão da colonização. Posteriormente, a 

rearborização da cidade foi fortemente desenvolvida. O Horto Florestal abrigava as mudas, e a 

farta arborização das vias se tornou um forte diferencial de conforto urbano. O grande número 

de rotatórias permitia a elaboração de diversas praças. Dessa forma, a cidade foi conquistando 

sua imagem (BELOTO, MENEGUETTI E REGO, 2009). 

Com o passar do tempo e com os intensos loteamentos se formando ao norte, a 

destinação de terrenos às áreas de cunho recreativo foi se perdendo. Restaram, para esse fim, 

apenas áreas florestadas, cuja ocupação foi proibida pelos órgãos responsáveis, os quais 

acabaram, inevitavelmente, tornando-se parques periféricos (BELOTO, MENEGUETTI E 

REGO, 2009). 
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4.3 DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES DOS FUNDOS DE VALE DE 

MARINGÁ 

 

Segundo Lucia e Juan Mascaró (2005), os fundos de vale “...podem ser utilizados 

como zonas verdes ou para localizar bacias de estocagem de água pluvial [...]. O uso da 

vegetação não só complementa suas funções, mas pode criar locais de lazer e amenizar a 

paisagem.” 

 

 

Figura 12: Parques urbanos, corpos hídricos e matas ciliares da cidade de Maringá. 

Fonte: Acervo da autora. 
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No que se refere à cidade de Maringá, os fundos de vale compõem os corredores 

verdes mais evidentes (Figura 12), conectando os principais parques e reservas. São inúmeros 

os corpos d’água que cortam a malha urbana, porém essas águas e suas respectivas matas 

ciliares possuem tratamentos bem diferentes quando se analisa a cidade como um todo. Essa 

disparidade é oriunda de diferentes gestões e, consequentemente, diferentes pontos de vista 

acerca destes espaços. Em algumas épocas, os fundos de vale eram áreas doadas ao município 

para criação de equipamentos recreativos; já em outras, eles eram pertencentes a chácaras, 

tornando restrito o uso das margens dos rios (BELOTO, MENEGUETTI E REGO, 2009). 

As ações do ser humano têm degradado os fundos de vale constantemente, 

ocasionando diversos males ambientais, econômicos e sociais. Os fundos de vale e suas matas 

ciliares são importantes elementos de preservação dos corpos d’água, porém, essa forma 

natural de proteção não tem recebido o devido cuidado nos últimos tempos. Muitas vezes, 

uma parcela desfavorecida da população, que não possui casa própria, ocupa estes espaços, 

sendo que, sem as condições básicas necessárias para estabelecer moradia, acaba por 

deteriorar e poluir as matas e as águas. Além disso, há ainda a presença de indústrias 

construídas próximas aos fundos de vale, as quais contaminam as águas com seus detritos 

(CRISTIANO, ARAÚJO E CORINO, 2011). 

Segundo Martins (2001), a mata ciliar da região deve ser reflorestada com espécies 

nativas para que haja a sua recuperação, sendo que a alta diversidade deve ser estimulada, 

inserindo, inclusive, espécies atrativas à fauna. 

 

4.4 OS PARQUES URBANOS DO PONTO DE VISTA DA POPULAÇÃO 

 

A coleta de dados realizada com a população através da plataforma Google 

Formulários foi respondida por 120 pessoas, de faixas etárias e classes sociais diversas. Os 

resultados estão apresentados abaixo: 

 

4.4.1 Popularidade dos parques existentes 

 

Em relação à frequência da população nos parques já implantados na cidade (Figura 

13), o Parque do Ingá destaca-se como o mais lembrado nas pesquisas. Já o Parque Gralha 

Azul, localizado na região noroeste da cidade, apresenta-se como um parque pouco lembrado, 

uma vez que esse parque encontra-se, atualmente, em situação de abandono. Vale lembrar 

que, dos parques avaliados acima, aqueles que obtiveram maior porcentagem de frequência 
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estão localizados nas porções centro-sul da cidade (Parque do Ingá, Parque das Grevíleas, 

Parque do Japão, Bosque II), sendo os menos votados localizados na porção norte (Parque 

Alfredo Nyffeler e Gralha Azul). 

 

 

Figura 13: Popularidade dos parques da cidade de Maringá. 

Fonte: Google Formulários (Pesquisa realizada pela autora). 

 

 

4.4.2 Avaliação em relação à qualidade dos parques existentes 

 

 

Figura 14: Avaliação qualitativa parques da cidade de Maringá. 

Fonte: Google Formulários (Pesquisa realizada pela autora). 

 

 

A qualidade dos parques existentes foi considerada, de uma maneira generalizada, 

regular pela maioria (47,5%). A soma das avaliações “boa” e “ótima” prevalecem sobre as 

avaliações “péssima” e “ruim”. Dessa forma, é possível concluir que os parques são vistos, 

em sua maior parte, de uma maneira positiva pela população. 

 

4.4.3 Avaliação voltada à quantidade de parques existentes 

 

A população pôde responder, de forma direta, a avaliação quantitativa dos parques 

maringaenses. Dois terços afirmaram que é necessária a implantação de mais parques. 
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Figura 15: Avaliação quantitativa dos parques da cidade de Maringá. 

Fonte: Google Formulários (Pesquisa realizada pela autora). 

 

 

4.4.4 Atividades de lazer 

 

Por meio de uma questão aberta, os participantes da pesquisa puderam expor sua 

opinião a respeito das atividades de lazer de que eles sentem falta nos parques existentes. 62 

respostas foram coletadas, havendo muitas opiniões em comum. As que ocorreram com maior 

incidência estão representadas graficamente a seguir: 

 

 

Figura 16: Sugestão de atividades de lazer. 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Este grupo que manifestou suas opiniões, representado pela Figura 16, compõe 

80,64% dos participantes que opinaram, sendo que o restante sugeriu melhorias na 

infraestrutura dos parques, como ciclovias, pistas de corrida, pistas de caminhada, locais para 

sentar, sanitários e bebedouros, por exemplo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Através das análises desenvolvidas, é nítido o fato que os espaços ao norte da cidade 

de Maringá merecem maior atenção, pois há a concentração das principais áreas de lazer nas 

regiões centrais e no sul da cidade. Os fundos de vale se colocam como áreas fortemente 

presentes na morfologia urbana, com potencial para a criação de parques lineares, o que, além 

de agregar atividades diversas para a sociedade, evita sua ocupação irregular e maiores danos 

ao meio ambiente.  

Os parques urbanos existentes atualmente na cidade são avaliados de maneira positiva 

pela maioria dos entrevistados. Das sugestões apontadas pela população, muitas atividades 

poderiam ser implantadas em um novo parque urbano, uma vez que, analisando o mapa da 

cidade e suas áreas livres, muitos espaços encontram-se sem utilização.  

Dessa forma, a paisagem urbana pode ser intensamente enriquecida com a criação e 

manutenção das áreas livres, as quais, juntamente com o espaço construído, compõem o 

equilíbrio entre os cheios e vazios da cidade. Essa intrínseca relação entre o ambiente natural 

e o alterado pelo homem deve sempre coexistir e cabe ao homem, compositor e construtor das 

cidades, respeitar a natureza que já existia. 
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