
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ANTIGO AEROPORTO DE MARINGÁ COMO UM EDIFÍCIO CONSOLIDADO E 

REFERENCIAL PARA A CIDADE 

 

 

 

 

THAYLA MONARA OLIVEIRA LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



Thayla Monara Oliveira Lima 

 

 

 

 

 

 

 

O ANTIGO AEROPORTO DE MARINGÁ COMO UM EDIFÍCIO CONSOLIDADO E 

REFERENCIAL PARA A CIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 da Prof. M.a Norma Eliane Jung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

THAYLA MONARA OLIVEIRA LIMA 

 

 

 

 

O ANTIGO AEROPORTO DE MARINGÁ COMO UM EDIFÍCIO CONSOLIDADO E 

REFERENCIAL PARA A CIDADE 

 

 

 

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.a Norma 

Eliane Jung. 

 

 

Aprovado em: 12 de novembro de 2019. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. M.a Norma Eliane Jung, UniCesumar  

 

 

__________________________________________ 

Arq. Gabriel Secco Paz 

 

 

 

 

 

 



O ANTIGO AEROPORTO DE MARINGÁ COMO UM EDIFÍCIO CONSOLIDADO E 
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RESUMO 

 

A valorização da memória histórica de Maringá mantém uma constante relação com a 

sua totalidade, onde personalidades, lugares, instituições, práticas, eventos, objetos, ideias e 

lendas tornam-se referência para a cidade. Considerada um núcleo básico da colonização por 

parte da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, a cidade foi fundada em 1947 e dispõe 

de um plano urbanístico tido como símbolo de modernidade. O transporte aéreo na região 

passou a configurar a consolidação do seu plano inicial e a construção de sua rede de fluxos, 

de modo que as edificações aeroportortuárias da cidade – a primeira, em madeira, e a 

segunda, em concreto – caracterizam extrema força histórica, cultural, econômica e social 

para a cidade. A preservação do antigo aeroporto Dr. Gastão Vidigal, perdura por uma 

somatória de iniciativas públicas e privadas, de modo que seja elevado à patrimônio histórico. 

Com o decorrer das movimentações da cidade, atualmente, o local é caracterizado como 

referencial para o cotidiano da sociedade maringaense.  

 

Palavras-chave: Aeroporto. Maringá. Patrimônio histórico.  

 

 

THE FORMER MARINGÁ AIRPORT AS A CONSOLIDATED AND CITY 

REFERENCE BUILDING 

 

ABSTRACT 

 

The appreciation of Maringá's historical memory maintains a constant relationship 

with its totality, where personalities, places, institutions, practices, events, objects, ideas and 

legends become a reference for the city. Considered a basic nucleus of colonization by 

Companhia Melhoramentos Norte of Paraná, the city was founded in 1947 and has an urban 

plan that is considered to be a symbol of modernity. The region’s air transport began to shape 

the consolidation of its initial plan and the construction of its network of streams, so that the 

city's airport buildings – the first one in wood and the second in concrete – characterize 

extreme historical, cultural, economic and social strength for the city. The preservation of the 

former Dr. Gastão Vidigal Airport, endures by a sum of public and private initiatives, so that 

it can be elevated to historical heritage. With the movements of the city, the place is currently 

characterized as a referential for the daily life of Maringá’s society. 

 

Keywords: Airport. Maringá. Historical heritage. 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

As tardes de domingo se tornam bem mais alegres e divertidas para muitos 

maringaenses que, com sua família ou amigos, frequentam a praça Salgado Filho, localizada 

na avenida Dr. Gastão Vidigal, em frente à sede do antigo aeroporto de mesmo nome. A 

praça, ou simplesmente um grande gramado, tem sido utilizada, atualmente, pela comunidade. 

O antigo edifício, no entanto, vem sendo depredado diariamente. 

A iniciativa da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), com relação ao 

desenvolvimento do Norte do Paraná, parte da abertura do eixo rodoferroviário e da 

valorização do território fértil, que, em apenas uma década, dobrou a população do estado. 

Caracterizada como um polo modernizador, Maringá torna-se representante dos trabalhos da 

empresa em todos os aspectos que enfatizam o desenvolvimento de uma região em ascensão. 

Seu plano urbanístico, com autoria de Jorge de Macedo Vieira, foi fundamentado na 

individualidade da cidade, utilizado com o objetivo de atrair investidores e expandir seu 

desenvolvimento econômico e social. A movimentação do espaço aéreo deu início a primeira 

sede destinada ao campo de aviação da cidade, localizada em um dos limites impostos pelo 

seu plano inicial. 

O complexo que envolvia o aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal atendeu as 

demandas da cidade ativamente durante 25 anos, em suas diferentes estruturas e diferentes 

espaços no tempo. Com a natural expansão urbana e o crescimento econômico da cidade, na 

década de 90, houve a necessidade de deslocar o aeroporto para a porção sul da cidade, em 

local de fácil acesso e possibilidade de expansão da pista de pouso. 

A atual situação do local tem sido alvo de diversas pesquisas que alertam para o 

potencial da área enquanto patrimônio histórico. É notável que Maringá cresceu de maneira 

exponencial e as problemáticas desta urbanização desenfreada são incorporadas ao cotidiano 

da população. Dessa forma, o objetivo da pesquisa se fundamenta na importância do edifício 

do antigo aeroporto Dr. Gastão Vidigal para a cidade de Maringá, bem como sua relação com 

a trajetória espaço temporal do município.  

 

 

2 HISTÓRIA 

 

2.1 O NORTE DO PARANÁ E O MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 



Os avanços e recuos da narrativa de Maringá tangem a compreensão da trajetória 

histórica de seus ícones e modalidades artístico-culturais. Leal (2016) enfatiza que a cidade 

teve sua fundação em 1947, porém sua história pode ser explorada até uma década antes de 

ser considerada município, na condição de patrimônio e distrito. 

O desenvolvimento do Norte do Paraná parte dos interesses voltados ao seu território 

fértil – pouco explorado e valorizado, com a abertura do eixo rodoferroviário, como exposto 

em Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (1977) “com a finalidade de facilitar o acesso 

a novas áreas e permitir o escoamento rápido e seguro à produção da região” (ANDRADE; 

CORDOVIL, 2008), o plano de colonização da empresa e o uso racional da terra, somou uma 

área de 515 mil alqueires com diretrizes urbanísticas, econômicas e patrimoniais bem 

definidas. 

 
Todas as cidades fundadas na área colonizada pela Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná obedecem a um plano urbanístico previamente estabelecido [...] os 

núcleos básicos da colonização foram estabelecidos progressivamente, distanciados 

cerca de 100 quilômetros uns dos outros [...] são cidades planejadas nos mínimos 

detalhes para se transformarem em grandes metrópoles. Por entre esses núcleos 

urbanos principais, fundaram-se, de 15 em 15 quilômetros, pequenos patrimônios, 

cidades bem menores cuja finalidade é servir como centro de abastecimento para a 

numerosa população rural. (Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná – 

2º Edição, citação de Hermann Moraes de Barros, 1977, p. 125) 

 

 

Com o maior crescimento demográfico do Brasil, o Paraná dobrou sua população em 

apenas uma década, configurando uma das regiões mais progressistas do país. A imagem da 

Companhia, somada aos recursos constituídos no estado, foi elevada com o passar dos anos. 

Segundo a CMNP (1977), com o término das atividades ligadas à venda de terras, se fez 

necessário mudar o nome da empresa e caracterizar a Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná, expandindo as iniciativas da empresa privada para com o país. Caracterizando 

empreendimentos paralelos, ao mesmo tempo em que fundava cidades, a Companhia 

construía estradas, produzia energia elétrica, distribuía redes de água e trabalhava com a 

montagem de fábricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 - Vista aérea de Maringá, década de 1950 

 

 
 

Fonte: Livro – História artística e cultural de Maringá 

 

 A publicação comemorativa do cinquentenário da Companhia Melhoramentos Norte 

do Paraná enfatiza que Maringá é o expoente de seus trabalhos, após o Brasil ter reconhecido 

a empresa. Crescendo em escala acelerada na busca por sua consolidação urbana, o distrito de 

Maringá torna-se município em 14 de novembro de 1951, “considerando a totalidade dos 

aspectos físicos, sociais, culturais e econômicos” (LEAL, 2016, p. 200). Observa-se, assim 

como destaca Ferreira e Cordovil (2014), que Maringá iniciou como um polo modernizador, 

com base em sua extensa área agrícola, que substituiu a mata atlântica e foi explorada por 

empresas particulares atuantes na área. 

 

 

2.2 PLANO URBANÍSTICO INICIAL 

 

O planejamento das áreas rurais e urbanas do Norte do Paraná compete a dois 

profissionais da área: Cassio Vidigal, engenheiro e presidente da Companhia por longos anos, 

e Jorge e Macedo Vieira, engenheiro paulista.  

 
O sistema de colonização adotado com tanto êxito pela Companhia teve como base 

o cuidadoso levantamento topográfico da região, que desceu a pormenores e assim 

pôde dirimir qualquer dúvida na locação dos lotes rurais e das datas urbanas. 

(Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná – 2º Edição, 1977, p. 128) 

 

 

A cidade de Maringá foi fundada em 10 de maio de 1947, “depois de um cuidadoso 

planejamento feito em função do futuro traçado da estrada de ferro” (CMNP, 1977, p. 140), 

que chegou à cidade em 1954. Segundo Leal (2016), a autoria do projeto pertence 



oficialmente a Jorge de Macedo Vieira, porém foi fundamentado na criação do anteprojeto de 

Cassio Vidigal e Gastão de Mesquita Filho. 

O plano urbanístico da cidade (Figura 2) é “considerado símbolo de modernidade, 

expoente da funcionalidade técnica” (LEAL, 2016, p. 13), mesmo que Macedo Vieira, autor 

do plano urbanístico, jamais esteve presente em Maringá, ao contrário dos coautores acerca do 

assunto. Seu traçado, inspirado no conceito de cidades-jardim, incorpora tanto infraestruturas 

urbanas, quanto largas ruas e avenidas, canteiros, arborização, aproveitamento do relevo 

natural e equipamentos urbanos como centros cívicos, estação rodoviária, ferroviária e 

aeroportortuária.  

 
Figura 2 - Anteprojeto da cidade de Maringá, elaborado por Jorge de Macedo Vieira, em meados de 1940 

 

 

 
 

Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná 

  

 
[...] o desenho contraria a tendência universal e apresenta três características 

tipicamente plásticas. Primeiramente, o desenho orgânico das vias com o contraste 

entre os traçados regular e irregular, depois a adaptação da forma urbana à 

circunstância geográfica e, por fim, a individualidade da cidade, intransferível e 

extraordinária. (História Artística e Cultural de Maringá, 2016, p. 14) 

 

 

Com o objetivo de atrair investidores, a individualidade da cidade foi sustentada a 

partir de discursos como estratégia de marketing urbano. Andrade e Cordovil (2008) afirmam 

que a difusão da imagem de cidade verde e a produção dos espaços, desde a sua formação 

com base no caráter publicitário, configurou eficiente incremento para Maringá. 



 

 

2.3 O TRANSPORTE AÉREO E A CONCEPÇÃO DO AEROPORTO 

 

De acordo com Silva (2010), ainda que aviões de pequeno porte aterrissassem em 

Maringá desde sua fundação, a primeira estrutura destinada ao campo de aviação da cidade foi 

executada um ano mais tarde, onde o projeto de terraplanagem de Jorge de Macedo Vieira – 

previsto no anteprojeto do município – foi localizado em um dos limites da cidade e englobou 

três pistas de pouso, sendo que somente uma foi concluída para o início das atividades. 

 

Figura 3 - Terraplanagem no campo de pouso do Campo de Aviação, 1949 

 

 
 

Fonte: Maringá Histórica 
 

A efetivação do transporte aéreo em Maringá, como cita Marques (2009) torna-se 

instrumento de consolidação do seu plano urbanístico inicial e da construção de sua rede de 

fluxos, de modo a expandir seu desenvolvimento econômico e social. 

 
Desde a década de 1940, Maringá dispõe de uma história vinculada ao transporte 

aéreo no processo de colonização de seu território [...] a partir desse decênio, o de 

1940, a movimentação no espaço aéreo de Maringá, cresceu de forma vertiginosa. 

(LEAL, 2019, p. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 - Avião durante as festividades de inauguração do Campo de Aviação, 1949 

 

 
 

Fonte: Maringá Histórica 

 

 

As mudanças com relação à totalidade da cidade estão diretamente ligadas à sua 

população, que conta com índices de crescimento elevados, associados a um alto grau de 

urbanização – vertical e horizontal. 

Considerando os impactos na organização social e urbana, decorrente do êxodo rural, 

“o movimento torna-se tão dinâmico que a Prefeitura criou o plano diretor em 1967 para 

incorporar áreas consideradas agrícolas ao perímetro urbano” (LEAL, 2018), excedendo os 

limites impostos pelo plano urbanístico inicial e dando uma nova configuração à cidade – que 

passa a ser expoente exemplo nacional, evidenciando sua imagem como capital regional. 

 

 

3 COMPLEXO 

 

3.1 O PRIMEIRO EDIFÍCIO 

 

Localizado na avenida Dr. Gastão Vidigal (nome de um dos diretores da Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná), o edifício destinado ao terminal de passageiros teve sua 

projeção em 1953. Inaugurado no ano de 1957, foi o primeiro aeroporto de Maringá (Figuras 

5 e 6), intitulado com o mesmo nome que caracteriza a avenida onde está situado. Com a 

autoria do projeto assinada pelo arquiteto José Augusto Bellucci, a estação de passageiros foi 

definida como “a estrutura que o compõe é a bela demonstração do que a madeira pode 

proporcionar quando bem trabalhada e formatada” (LEAL, 2016, p. 98). 

 
O edifício destinado ao terminal foi construído em madeira e coberto com telhas de 

barro, diferenciando-se das demais construções com o mesmo material pela evidente 



intenção plástica. Composto por um único pavilhão, baseado na aplicação de sistema 

modular clássico, utiliza-se da simetria simples evidenciada pelos espaços cheios e 

vazios. Sua cobertura, com duas águas desencontradas na cumeeira, apoia-se sobre a 

estrutura exteriorizada, formando ângulo de 90 graus com os pilares, o que confere 

leveza ao edifício. A vedação difere das construções em madeira existentes na 

região, que utilizavam como paredes o sistema de tábuas mata-juntas assentadas 

verticalmente. Bellucci dispõe as tábuas horizontalmente, de modo que a de cima 

sobrepõe imediatamente a de baixo, o que era conhecido como revestimento 

colonial. (História Artística e Cultural de Maringá, 2016, p. 97 e 98) 

 

 

Figuras 5 e 6 - Aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal, década de 1950 

 

 

   
 

Fonte: Maringá Histórica 

 
 

Instalada no aniversário de 10 anos da cidade, junto ao antigo terminal de passageiros, 

próximo a pista de pousos e decolagens, uma homenagem representada por uma efígie de 

Gastão Vidigal (Figura 7) configurou o complexo da edificação por diversos anos após sua 

inauguração. 

 

Figura 7 - Efígie de Gastão Vidigal  

 

   
 

Fonte: Maringá Histórica 

 

http://maringahistorica.blogspot.com/2010/05/serie-videos-perdidos-aeroporto-gastao.html


 

Segundo Leal (2019), o desenvolvimento acelerado do município e da região afetou 

significativamente o transporte aéreo na época em Maringá. A estrutura em madeira 

funcionou até o final da década de 1960, quando se fez necessário a construção de uma nova 

edificação e a primeira cedeu sua localização. 

 

 

3.3 O SEGUNDO EDIFÍCIO 

 

Para dar vazão a nova demanda da cidade, por uma mobilização de empresas, a 

construção do novo aeroporto foi iniciada em 1966. A Prefeitura de Maringá, os governos 

Estadual e Federal e a Sociedade Engenharia Planalto LTDA, de acordo com Leal (2019), 

foram os responsáveis pela materialização do equipamento aeroviário, desde sua viabilização, 

concepção e inserção, até a urbanização da praça Salgado Filho e o asfalto em frente ao 

aeroporto. 

“Dotado de linhas e formas modernistas, calcado no concreto armado, o prédio foi 

edificado [...] sendo que o autor do projeto foi o engenheiro Dilermando Allan.” (LEAL, 

2019, p. 1). O prédio caracteriza extrema força histórica e cultural. Sua imponência e utilidade 

prática, distribuídos em aproximadamente 2.000 m², mantém, até os dias atuais, a 

denominação da zona 8 como o bairro Aeroporto. 

 
Figuras 8 e 9 - Nova estrutura do aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal 

 

    
 

Fonte: Acervo do Patrimônio Histórico de Maringá 

 

 

Marques (2003) destaca que a consolidação cada vez mais imponente dos fluxos, tanto 

por via terrestre, quanto por via aérea, afetam tendenciosamente a maioria das cidades do 

interior do país. A pavimentação e a duplicação das estradas, aliadas a substituição de 



aeronaves de maior porte pelas companhias de aviação brasileiras, respectivamente, somam 

fatores importantes para o período. 

Conforme o declínio em sua operação devido ao desenvolvimento natural da cidade, 

iniciaram-se estudos visando à ampliação do equipamento público. “[...] além do Aeroporto 

Gastão Vidigal já estar encravado na malha urbana de Maringá, fatores como o baixo suporte 

de carga da pista de pouso e do subsolo, bem como a presença da linha de transmissão da 

Eletrobrás, próximo a futura ampliação da pista, contribuíram para a inviabilização deste 

projeto” (MARQUES, 2019, p. 136-137).  

 

Figura 10 - Imagem aérea do aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal, 1972 

 

 
 

Fonte: Maringá Histórica 

 

 

No ano de 1988, a pedido do Governo Municipal, os estudos de viabilização do plano 

sobre o novo aeroporto de Maringá, que definiram as diretrizes de localização e implantação, 

foram iniciados. As obras começaram em 1994 e foram concluídas em 2000, com início da 

operação comercial de aeronaves em 2001. Atualmente, o novo aeroporto, denominado Silvio 

Name Junior, atende uma região com 90 municípios somando uma população de dois milhões 

de habitantes, aproximadamente. Segundo Fábio Linjardi, para a RPC Maringá (2018), o 

segundo edifício destinado a este fim, abrigou o terminal aeroportuário até 1997, quando passou a 

ser conhecido como o “antigo aeroporto de Maringá” e manteve seu papel como ponto 

referencial para a cidade. 

 

 

3.3 PRAÇA SALGADO FILHO 

 

http://maringahistorica.blogspot.com/2010/05/serie-videos-perdidos-aeroporto-gastao.html


Popularmente conhecida como “praça do antigo aeroporto”, a praça Salgado Filho foi 

urbanizada e inaugurada em 10 de maio de 1971, em comemoração aos 24 anos da cidade, 

pelo governador Haroldo Leon Peres e pelo então prefeito Adriano Valente. (Angelo Rigon, 

para o Maringá Post, 2011). 

Considerada um bem de uso público, a praça conta com 5.289 metros quadrados de 

área e imponentes palmeiras imperiais com mais de 8 metros de altura (Figuras 11, 12 e 13), 

intervenção sugerida pelo engenheiro agrônomo Anníbal Bianchini da Rocha, conhecido 

como “o jardineiro de Maringá”, de modo que simbolizassem as principais praças e rotatórias 

da cidade, como cita Silva (2018). 

 
Figuras 11 e 12 - Palmeiras imperiais plantadas na praça Salgado Filho, 1973 e 1990 respectivamente 

 

     
 

Fonte: Maringá Histórica 

 

 

O espaço público, associado ao edifício de destaque da área, é um local tradicional de 

lazer dos moradores, tanto de bairros próximos, quanto da cidade como um todo. Com 

iniciativas públicas e privadas para a movimentação da praça, o local é mantido como 

referência para a cidade, visto que “viabiliza um espaço público bem localizado para a história 

de Maringá” (RIGON, 2017) 

 Apesar da inviabilização do tombamento da praça, decorrente das diversas 

movimentações públicas em detrimento da área no ano de 20111, Angelo Rigon, do Maringá 

Post (2011), levanta a questão da sua importância, sendo uma das praças mais antigas e 

simbólicas  da zona leste da cidade. 

 

 

 
1 O então prefeito de Maringá Silvio Barros II (PP) decide sobre a construção da sede do novo Fórum onde se 

localiza a praça Salgado Filho. Repassando o terreno para o Tribunal de Justiça do Paraná sem nenhum tipo de 

discussão com a comunidade. O projeto, que tem previsão para execução no início de 2020, foi apresentado 

primeiramente a convidados ligados à advocacia e ao judiciário, em detrimento do uso público por meio do lazer 

da população para o local.  

https://maringapost.com.br/angelorigon/author/rigon/
https://maringapost.com.br/angelorigon/author/rigon/


Figura 13 - Praça Salgado Filho, 2019 

 

       
   

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

4 CONDIÇOES ATUAIS 

 

4.1 NOVO CENTRO CÍVICO E O COMPLEXO EUROGARDEN 

 

Com o intuito de integrar a área privada e a área pública em um único projeto, 

administrações relativas à Prefeitura de Maringá têm discutido cada vez mais sobre a área que 

compreende o antigo aeroporto da cidade, de modo a conectá-la às demais áreas do município 

(Figura 6). Destacando o crescimento exponencial da cidade, o Diário (2016) evidencia o 

projeto do novo Centro Cívico, com base em sua infraestrutura, visto que a obra consiste no 

projeto de viabilidade urbana da área, bem como o projeto urbanístico, somados à construção 

de um novo Paço Municipal. 

 
Figura 14 - Sobreposição do projeto viário na área do Novo Centro Cívico  

 

  
 

Fonte: Maringá Post 

 

 



A especulação imobiliária sobre a movimentação urbana chamou a atenção de várias 

construtoras da cidade, que por sua vez, projetaram suas obras na região com o intuito de 

viabilizar grandes empreendimentos para a área, como conjuntos comerciais e residenciais.  

O projeto preliminar denominado “Eurogarden” (Figuras 15 e 16), que partiu da 

empresa Argus, foi definido como um grande bairro que “possui ligação entres os edifícios ao 

invés de trabalhar com prédios autônomos e dissociados arquitetônica e urbanisticamente” 

(ARGUS, 2013). O empreendimento chegou a ser autorizado pelo Poder Executivo e foi 

veiculado por diversas mídias, porém o projeto executivo não foi consolidado. A Lei 

Complementar nº 946/2013, associada a permissões ligadas ao novo Centro Cívico e demais 

determinações referentes à operação urbana da área, foi revogada pela Lei Complementar nº 

1115/2018, visto que, devido ao investimento necessário, “a iniciativa nunca saiu do papel e 

nem chegou a ser regulamentada” (GATTI, 2018). 

 
Figuras 15 e 16 - Projeto do complexo Eurogarden 

 

   

 
Fonte: Argus Empreendimentos Imobiliários 

 

 

 

4.2 A SUBUTILIZAÇÃO E AS MODIFICAÇÕES 

 

O edifício em concreto possuí aspectos técnicos, estéticos e funcionais característicos 

de sua concepção, os quais revelam a importância do seu valor arquitetônico, histórico e 

cultural. Ao longo dos anos, a edificação passou por diversas alterações internas e externas, 

consequentes de sua subutilização e abandono.  

As atuais modificações externas da edificação ultrapassam barreiras relacionadas ao 

vandalismo e concretizam intenções da Prefeitura com o imóvel, em detrimento da população. 

Portais na internet e jornais na televisão não noticiam o motivo pelo qual esquadrias e 

fechamentos em concreto armado (Figuras 17 e 18) foram quebrados e retirados, 



descaracterizando a integridade estética da edificação e comprometendo as perspectivas para 

ela. 

 
Figuras 17 e 18 - Placas de concreto armado quebradas, que faziam o fechamento da edificação, 2019 

 

   
 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Decorrente da subutilização, abandono e depredação, grande parte dos materiais 

característicos da edificação foram perdidos. A pintura (Figura 19), as infiltrações, as 

pichações, a quebra e o reestabelecimento da funcionalidade do local, sem o devido cuidado 

com a composição de cada elemento (Figura 20), são incorporados na visibilidade da 

edificação, considerando que o prédio é capaz de evidenciar suas qualidades e defeitos. 

 

Figuras 19 e 20 - Revestimentos da edificação e a clareza dos danos, 2019 

 

   
 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

A SETRANS (Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança) utilizou-se da edificação 

que um dia sediou o aeroporto Gastão Vidigal por diversos anos. A qualificação para a 

ocupação do espaço, por uma das secretarias mais importantes da cidade, se deu por meio de 



divisórias internas em materiais móveis, como o vidro e o PVC (Figura 21), além da pintura 

externa, característica dos edifícios públicos do município da época (Figuras 22 e 23), 

deixando de evidenciar a estrutura principal em concreto aparente. 

O prédio abrigou a secretaria até o ano de 2015, quando passou a funcionar em novo 

endereço. Com dimensões ampliadas, o novo imóvel passou a abrigar, na época, a SETRANS, 

a Guarda Municipal e a central de monitoramento das câmeras de segurança da cidade, sendo 

conhecida atualmente como SEMOB (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana).  

 

Figuras 21 - Caracterização interna da SETRANS 

 

 
 

Fonte: Angelo Rigon 

 
Figuras 22 e 23 - Caracterização externa da SETRANS 

 

   
 

Fonte: Maringá Mais e acervo pessoal, respectivamente 

 

 

“O principal motivo para a SETRANS deixar o imóvel na Avenida Gastão Vidigal, na 

zona 8, é porque a pista do antigo aeroporto, usada como estacionamento dos veículos da 

Prefeitura, deixará de existir quando começarem as obras do sistema viário do novo Centro 

Cívico e do complexo Eurogarden” (O Diário, GUEDES, 2015). 

 

 



4.3 O ABANDONO E AS DEPREDAÇÕES 

 

Após a mudança da SETRANS do prédio do antigo aeroporto de Maringá, ele 

encontra-se vazio e abandonado, passando a ser ocupado por vândalos e usuários de drogas, 

como destaca Lethícia Conegero, para O Diário (2019). Na época, diversas instituições foram 

cotadas para ocupar o local, iniciativas estas que não foram concretizadas e a edificação 

passou a ser depredada. A descaracterização do local foi notável com o passar dos anos, além 

do município realizar roçadas ocasionalmente (Figura 27), “há pichações dentro e fora do 

imóvel, infiltrações no teto e nas paredes, janelas e portas quebradas, cacos de vidro pelo chão 

e cheiro forte de urina” (CONEGERO, 2019), como mostra as figuras 24 e 25. 

Mesmo que isolado com alambrado para evitar a constância do vandalismo, o acesso à 

edificação fica livre por quem se interessar em entrar neste perímetro (Figuras 26). A 

manutenção, preservação e destinação concreta do patrimônio público se mantém dependente 

de outros fatores políticos, visto que “as decisões sobre a ocupação do prédio estavam sujeitas 

a definições sobre o novo fórum, previsto para ser construído em frente às antigas instalações 

do aeroporto, Hospital da Criança e prolongamento da Avenida Brasil” (CONEGERO, 2019). 

 

Figuras 24 e 25 - Interior do aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal, 2019 

 

   
 

Fonte: Acervo pessoal 

 
Figuras 26 e 27 - Exterior do antigo aeroporto de Maringá 

 

http://maringahistorica.blogspot.com/2010/05/serie-videos-perdidos-aeroporto-gastao.html


  
 

Fonte: Acervo pessoal e Maringá Post, respectivamente 

 
 

Tendo como obrigação de “zelar pelo imóvel cedido, realizar sua fiscalização, 

conservação e guarda” (cláusula sétima do contrato de cessão de uso do imóvel, citado por O 

Diário, CONEGERO, 2019), atualmente, a edificação, que pertence à União, está sob a 

responsabilidade da administração municipal.  

Decorrente do abandono do complexo, a obra de Valdemar Prandi, efígie de Gastão 

Vidigal, foi furtada no ano de 2019 (Figuras 28 e 29). Tratando-se de uma peça de valor 

incalculável, o acontecimento foi veiculado por diversas mídias, visto que o furto caracteriza 

extrema tristeza para a sociedade maringaense e, até o momento, não há notícias sobre ela. A 

falta de manutenção e preservação da edificação foi pauta de diversas publicações, relatando a 

situação do imóvel, somadas a movimentações por parte da população que se apropria da 

área.  

 

Figuras 28 e 29 - Efígie de Gastão Vidigal, antes e depois do furto 

 

 
 

Fonte: Maringá Histórica 

 

 



4.4 INCENTIVOS E PERSPECTIVAS PARA A ÁREA 

 

A população, em parceria com a Prefeitura Municipal, empresas privadas e o 

envolvimento da mídia, desenvolvem importantes atividades culturais no decorrer do ano na 

área que compreende o antigo aeroporto. Além do uso rotineiro da praça pela população, 

diversos eventos são deslocados para o espaço da praça Salgado Filho, bem como 

manifestações pacíficas que visam a preservação do que é hoje, considerado patrimônio 

histórico pela população. 

A construção do Hospital da Criança e a implementação do novo Centro Cívico, a 

inserção do sistema viário e o prolongamento da Avenida Brasil, os projetos ‘Cinema a Céu 

Aberto’ e ‘Pet Day Cãominhada’ (Figuras 30 e 31) são algumas das ações realizadas e 

noticiadas para a área. No entanto, para que esses projetos se realizem, se faz necessário que o 

espaço esteja adequado para o uso. Desta forma, torna-se imprescindível que a sua 

manutenção seja permanente. 

 
Figuras 30 e 31 - Eventos realizados na praça Salgado Filho 

 

   
 

Fonte: Prefeitura de Maringá e CBN, respectivamente 

 

 

A valorização da memória histórica por parte dos habitantes de Maringá, seus 

personagens e edificações, evidencia o dano com relação aos projetos imobiliários que 

envolvem áreas como o do antigo aeroporto Dr. Gastão Vidigal e da praça Salgado Filho, 

onde o patrimônio e a apropriação da população caracterizam o espaço. Iniciativas por parte 

da Prefeitura, que têm como objetivo principal o marketing da região, visam destacar a cidade 

nos âmbitos nacionais e internacionais de reconhecimento de qualidade de vida devido a 

infraestrutura. 

 

Figura 32 - Aviso para denúncias na área externa do antigo aeroporto, vandalizado 

 



 
 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Considerando o documento que garante o uso gratuito do imóvel pelo município por 

20 anos, a administração anunciou a proposta de um Complexo Urbanístico para a área, 

envolvendo a revitalização do antigo terminal de passageiros, a fim de transformá-lo em um 

museu, e a inserção de parques lineares ao longo do novo traçado da área, com o objetivo de 

compensar a perda da praça Salgado Filho para o novo fórum. A superintendência do 

Patrimônio da União e a Prefeitura de Maringá iniciaram a previsão de prazos para 

concretizar a reforma do prédio com base na abertura de um Concurso Nacional para 

Requalificação do Espaço Público, perante a destinação da edificação como uma extensão do 

Museu de História e Arte Hélenton Borba Cortes. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

  

O município de Maringá representa cada vez mais um destaque no Brasil e no mundo, 

visto que está bem posicionado em diversas análises realizadas nos últimos anos. As 

pesquisas levam em conta características determinantes para categorizar todas as regiões do 

país e envolvem: a infraestrutura, o crescimento econômico e social. As iniciativas públicas e 

privadas, somadas ao marketing urbano e estratégias certeiras, garantem o reconhecimento de 

Maringá como uma das melhores cidades para se fazer negócio, e a melhor cidade para se 

viver no Brasil, atualmente. 



De acordo com os planos estabelecidos na cidade – o plano urbanístico inicial e as 

derivações do plano diretor, se faz possível aprofundar os avanços e recuos que compreendem 

a evolução de Maringá ao longo dos anos. 

A edificação do antigo aeroporto Gastão Vidigal e a praça Salgado Filho são bens 

consolidados em meio a cidade e referenciais para o cotidiano da população. A fim de garantir 

sua integridade como patrimônio histórico, o complexo que envolve tanto o imóvel, quanto o 

grande gramado, deveriam ter sido tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) anos atrás. A informação somada à conscientização do uso e da 

manutenção do espaço público pode caracterizar mudanças visíveis no que acontece 

atualmente na área. 

Considerando atitudes por parte da Prefeitura da cidade, a favor de fluxos relacionados 

ao comércio e em detrimento do uso comunitário, o futuro da área depende das iniciativas de 

todas as administrações envolvidas. Visto que a história de Maringá deve ser preservada e 

disseminada, a reforma do imóvel para abrigar o Museu de História e Arte da cidade é 

positiva e deveria ser formalizada com a abertura do Concurso Nacional para Requalificação 

do Espaço Público. Porém as últimas intervenções realizadas no exterior da edificação 

descaracterizam sua integridade e têm sustentado uma incógnita perante a sociedade sobre a 

destinação da área.  
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A valorização da memória histórica de Maringá 

mantém uma constante relação com a sua totalidade, 

onde personalidades, lugares, instituições, práticas, 

eventos, objetos, ideias e lendas tornam-se referência 

para a cidade. Considerada um núcleo básico da 

colonização por parte da Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná, a cidade foi fundada em 1947 e dispõe de 

um plano urbaníst ico  t ido como s ímbolo  de 

modernidade. O transporte aéreo na região passou a 

configurar a consolidação do seu plano inicial e a 

construção de sua rede de fluxos, de modo que as 

edificações aeroportortuárias da cidade – a primeira, em 

madeira, e a segunda, em concreto – caracterizam 

extrema força histórica, cultural, econômica e social para 

a cidade. A preservação do antigo aeroporto Dr. Gastão 

Vidigal, perdura por uma somatória de iniciativas 

públicas e privadas, de modo que seja elevado à 

patrimônio histórico. 

o�antigo�aeroporto�de�maringá�
como�um�edifício�consolidado�e�

referencial�para�a�cidade

Thayla Monara Oliveira Lima



Os avanços e recuos da narrativa de Maringá 

tangem a compreensão da trajetória histórica de 

seus ícones e modalidades artístico-culturais. Leal 

(2016) enfatiza que a cidade teve sua fundação em 

1947, porém sua história pode ser explorada até 

uma década antes de ser considerada município, na 

condição de patrimônio e distrito.

O desenvolvimento do Norte do Paraná 

parte dos interesses voltados ao seu território fértil 

– pouco explorado e valorizado, com a abertura do 

eixo rodoferroviário, como exposto em Compa-

nhia Melhoramentos Norte do Paraná (1977) “com 

a finalidade de facilitar o acesso a novas áreas e per-

mitir o escoamento rápido e seguro à produção da 

região” (ANDRADE; CORDOVIL, 2008), o plano 

de colonização da empresa e o uso racional da terra, 

somou uma área de 515 mil alqueires com diretrizes 

urbanísticas, econômicas e patrimoniais bem defi-

nidas.

Todas as cidades fundadas na área colonizada 

pela Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná obedecem a um plano urbanístico 

previamente estabelecido [...] os núcleos bási-

cos da colonização foram estabelecidos pro-

gressivamente, distanciados cerca de 100 qui-

lômetros uns dos outros [...] são cidades plane-

jadas nos mínimos detalhes para se transfor-

marem em grandes metrópoles. Por entre 

esses núcleos urbanos principais, fundaram-

se, de 15 em 15 quilômetros, pequenos patri-

mônios, cidades bem menores cuja finalidade é 

servir como centro de abastecimento para a 

numerosa população rural. (Colonização e 

Desenvolvimento do Norte do Paraná – 2º 

Edição, citação de Hermann Moraes de Barros, 

1977, p. 125)

 Com o maior crescimento demográfico do 

Brasil, o Paraná dobrou sua população em apenas 

uma década, configurando uma das regiões mais 

progressistas do país. A imagem da Companhia, 

somada aos recursos constituídos no estado, foi 

história elevada com o passar dos anos. Segundo a CMNP 

(1977), com o término das atividades ligadas à 

venda de terras, se fez necessário mudar o nome da 

empresa e caracterizar a Companhia Melhoramen-

tos Norte do Paraná, expandindo as iniciativas da 

empresa privada para com o país. Caracterizando 

empreendimentos paralelos, ao mesmo tempo em 

que fundava cidades, a Companhia construía estra-

das, produzia energia elétrica, distribuía redes de 

água e trabalhava com a montagem de fábricas.

O planejamento das áreas rurais e urbanas do 

Norte do Paraná compete a dois profissionais da 

área: Cassio Vidigal, engenheiro e presidente da 

Companhia por longos anos, e Jorge e Macedo Viei-

ra, engenheiro paulista. 

O sistema de colonização adotado com tanto 

êxito pela Companhia teve como base o cuida-

doso levantamento topográfico da região, que

o�norte�do�paraná�e�o�município�de

plano�urbanístico�inicial

maringá
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 A publicação comemorativa do cinquente-

nário da Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná enfatiza que Maringá é o expoente de seus 

trabalhos, após o Brasil ter reconhecido a empresa. 

Crescendo em escala acelerada na busca por sua 

consolidação urbana, o distrito de Maringá torna-

se município em 14 de novembro de 1951, “consi-

derando a totalidade dos aspectos físicos, sociais, 

culturais e econômicos” (LEAL, 2016, p. 200). 

Observa-se, assim como destaca Ferreira e Cordo-

vil (2014), que Maringá iniciou como um polo 

modernizador, com base em sua extensa área agrí-

cola, que substituiu a mata atlântica e foi explorada 

por empresas particulares atuantes na área.

Figura 1 - Vista aérea de Maringá, década de 1950

Fonte: Livro – História artística e cultural de Maringá



[...] o desenho contraria a tendência universal 

e apresenta três características tipicamente 

plásticas. Primeiramente, o desenho orgânico 

das vias com o contraste entre os traçados 

regular e irregular, depois a adaptação da 

forma urbana à circunstância geográfica e, por 

A cidade de Maringá foi fundada em 10 de 

maio de 1947, “depois de um cuidadoso planeja-

mento feito em função do futuro traçado da estrada 

de ferro” (CMNP, 1977, p. 140), que chegou à cida-

de em 1954. Segundo Leal (2016), a autoria do pro-

jeto pertence oficialmente a Jorge de Macedo Viei-

ra, porém foi fundamentado na criação do antepro-

jeto de Cassio Vidigal e Gastão de Mesquita Filho.

desceu a pormenores e assim pôde diri-

mir qualquer dúvida na locação dos 

lotes rurais e das datas urbanas. (Colo-

nização e Desenvolvimento do Norte 

do Paraná – 2º Edição, 1977, p. 128).

O plano urbanístico da cidade (Figura 2) é 

“considerado símbolo de modernidade, expoente 

da funcionalidade técnica” (LEAL, 2016, p. 13), 

mesmo que Macedo Vieira, autor do plano urbanís-

tico, jamais esteve presente em Maringá, ao contrá-

rio dos coautores acerca do assunto. Seu traçado, 

inspirado no conceito de cidades-jardim, incorpora 

tanto infraestruturas urbanas, quantodesde sua 

fundação, a primeira estrutura destinada ao campo 

de aviação da cidade foi executada um ano mais tar-

de, onde o projeto de terraplanagem de Jorge de 

Macedo Vieira – previsto no anteprojeto do muni-

cípio – foi localizado em um dos limites da cidade e 

englobou três pistas de pouso, sendo que somente 

uma foi concluída para o início das atividades.
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De acordo com Silva (2010), ainda que 

aviões de pequeno porte aterrissassem em 

Maringá desde sua fundação, a primeira estrutu-

ra destinada ao campo de aviação da cidade foi 

executada um ano mais tarde, onde o projeto de 

terraplanagem de Jorge de Macedo Vieira – pre-

visto no anteprojeto do município – foi localiza-

do em um dos limites da cidade e englobou três 

pistas de pouso, sendo que somente uma foi con-

cluída para o início das atividades. A efetivação 

do transporte aéreo em Maringá, como cita Mar-

ques (2009) torna-se instrumento de consolida-

ção do seu plano urbanístico inicial e da constru-

ção de sua rede de fluxos, de modo a expandir seu 

desenvolvimento econômico e social.

fim, a individualidade da cidade, intransfe-

rível e extraordinária. (História Artística e 

Cultural de Maringá, 2016, p. 14)

Com o objetivo de atrair investidores, a 

individualidade da cidade foi sustentada a partir 

de discursos como estratégia de marketing urba-

no. Andrade e Cordovil (2008) afirmam que a 

difusão da imagem de cidade verde e a produção 

dos espaços, desde a sua formação com base no 

caráter publicitário, configurou eficiente incre-

mento para Maringá.

o�transporte�aéreo�e�a�concepção�do
aeroporto

Figura 2 - Anteprojeto da cidade de Maringá,

elaborado por Jorge de Macedo Vieira, 1940

Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná Fonte: Maringá Histórica

Figura 3 - Terraplanagem no campo de pouso

do Campo de Aviação, 1949

As mudanças com relação à totalidade da 

Desde a década de 1940, Maringá dispõe de 

uma história vinculada ao transporte aéreo no 

processo de colonização de seu território [...] a 

partir desse decênio, o de 1940, a movimenta-

ção no espaço aéreo de Maringá, cresceu de 

forma vertiginosa. (LEAL, 2019, p. 1)
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cidade estão diretamente ligadas à sua população, 

que conta com índices de crescimento elevados, 

associados a um alto grau de urbanização – vertical 

e horizontal.

Considerando os impactos na organização 

social e urbana, decorrente do êxodo rural, “o movi-

mento torna-se tão dinâmico que a Prefeitura criou 

o plano diretor em 1967 para incorporar áreas con-

sideradas agrícolas ao perímetro urbano” (LEAL, 

2018), excedendo os limites impostos pelo plano 

urbanístico inicial e dando uma nova configuração 

à cidade – que passa a ser expoente exemplo nacio-

nal, evidenciando sua imagem como capital regio-

nal.

Fonte: Maringá Histórica

Figura 4 - Avião durante as festividades de

inauguração do Campo de Aviação, 1949

complexo
o�primeiro�edifício

O edifício destinado ao terminal foi construído 

em madeira e coberto com telhas de barro, 

diferenciando-se das demais construções com 

o mesmo material pela evidente intenção 

Localizado na avenida Dr. Gastão Vidigal 

(nome de um dos diretores da Companhia Melho-

ramentos Norte do Paraná), o edifício destinado ao 

terminal de passageiros teve sua projeção em 1953. 

Inaugurado no ano de 1957, foi o primeiro aeropor-

to de Maringá (Figuras 5 e 6), intitulado com o 

mesmo nome que caracteriza a avenida onde está 

situado. Com a autoria do projeto assinada pelo 

arquiteto José Augusto Bellucci, a estação de passa-

geiros foi definida como “a estrutura que o compõe 

é a bela demonstração do que a madeira pode pro-

porcionar quando bem trabalhada e formatada” 

(LEAL, 2016, p. 98).

plástica. Composto por um único pavilhão, 

baseado na aplicação de sistema modular clás-

sico, utiliza-se da simetria simples evidenciada 

pelos espaços cheios e vazios. Sua cobertura, 

com duas águas desencontradas na cumeeira, 

apoia-se sobre a estrutura exteriorizada, for-

mando ângulo de 90 graus com os pilares, o que 

confere leveza ao edifício. A vedação difere das 

construções em madeira existentes na região, 

que utilizavam como paredes o sistema de 

tábuas mata-juntas assentadas verticalmente. 

Bellucci dispõe as tábuas horizontalmente, de 

modo que a de cima sobrepõe imediatamente a 

de baixo, o que era conhecido como revesti-

mento colonial. (História Artística e Cultural 

de Maringá, 2016, p. 97 e 98)

Instalada no aniversário de 10 anos da cidade, 

junto ao antigo terminal de passageiros, próximo a 

pista de pousos e decolagens, uma homenagem 

representada por uma efígie de Gastão Vidigal con-

figurou o complexo da edificação por diversos anos 

após sua inauguração.

Segundo Leal (2019), o desenvolvimento 

Fonte: Maringá Histórica

Figuras 5 e 6 - Aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal,

década de 1950
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acelerado do município e da região afetou significa-

tivamente o transporte aéreo na época em Maringá. 

A estrutura em madeira funcionou até o final da 

década de 1960, quando se fez necessário a constru-

ção de uma nova edificação e a primeira cedeu sua 

localização.

deste projeto” (MARQUES, 2019, p. 136-137). 

o�segundo�edifício
Para dar vazão a nova demanda da cidade, por 

uma mobilização de empresas, a construção do 

novo aeroporto foi iniciada em 1966. A Prefeitura 

de Maringá, os governos Estadual e Federal e a Soci-

edade Engenharia Planalto LTDA, de acordo com 

Leal (2019), foram os responsáveis pela materiali-

zação do equipamento aeroviário, desde sua viabili-

zação, concepção e inserção, até a urbanização da 

praça Salgado Filho e o asfalto em frente ao aero-

porto.

Marques (2003) destaca que a consolidação 

cada vez mais imponente dos fluxos, tanto por via 

terrestre, quanto por via aérea, afetam tendenciosa-

mente a maioria das cidades do interior do país. A 

pavimentação e a duplicação das estradas, aliadas a 

substituição de aeronaves de maior porte pelas com-

panhias de aviação brasileiras, respectivamente, 

somam fatores importantes para o período.

Conforme o declínio em sua operação devido 

ao desenvolvimento natural da cidade, iniciaram-se 

estudos visando à ampliação do equipamento 

público. “[...] além do Aeroporto Gastão Vidigal já 

estar encravado na malha urbana de Maringá, fato-

res como o baixo suporte de carga da pista de pouso 

e do subsolo, bem como a presença da linha de 

transmissão da Eletrobrás, próximo a futura ampli-

ação da pista, contribuíram para a inviabilização 

“Dotado de linhas e formas modernistas, cal-

cado no concreto armado, o prédio foi edificado [...] 

sendo que o autor do projeto foi o engenheiro 

Dilermando Allan.” (LEAL, 2019, p. 1). O prédio 

caracteriza extrema força histórica e cultural. Sua 

imponência e utilidade prática, distribuídos em 

aproximadamente 2.000 m², mantém, até os dias 

atuais, a denominação da zona 8 como o bairro 

Aeroporto.

Figuras 7 e 8 - Nova estrutura do aeroporto regional

Dr. Gastão Vidigal

Fonte: Patrimônio Histórico de Maringá

No ano de 1988, a pedido do Governo Muni-

cipal, os estudos de viabilização do plano sobre o 

novo aeroporto de Maringá, que definiram as dire-

trizes de localização e implantação, foram iniciados. 

As obras começaram em 1994 e foram concluídas 

em 2000, com início da operação comercial de aero-

naves em 2001. Atualmente, o novo Aeroporto, 

denominado Silvio Name Junior, atende uma 

região com 90 municípios somando uma população 

de dois milhões de habitantes, aproximadamente. 

Segundo Fábio Linjardi, para a RPC Maringá 

Figura 9 - Imagem aérea do aeroporto regional

Dr. Gastão Vidigal, 1972

Fonte: Patrimônio Histórico de Maringá
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(2018), o segundo edifício destinado a este fim, abri-

gou o terminal aeroportuário até 1997, quando 

passou a ser conhecido como o “antigo aeroporto de 

Maringá” e manteve seu papel como ponto referen-

cial para a cidade.

praça�salgado�filho
Popularmente conhecida como “praça do 

antigo aeroporto”, a praça Salgado Filho foi urbani-

zada e inaugurada em 10 de maio de 1971, em come-

moração aos 24 anos da cidade, pelo governador 

Considerada um bem de uso público, a praça 

conta com 5.289 metros quadrados de área e impo-

nentes palmeiras imperiais com mais de 8 metros de 

altura, intervenção sugerida pelo engenheiro agrô-

nomo Anníbal Bianchini da Rocha, conhecido 

como “o jardineiro de Maringá”, de modo que sim-

bolizassem as principais praças e rotatórias da cida-

de, como cita Silva (2018).

Haroldo Leon Peres e pelo então prefeito Adriano 

Valente. (Angelo Rigon, para o Maringá Post, 

2011).

 Figura 10 - Palmeiras imperiais plantadas na

praça Salgado Filho, 1990

Fonte: Maringá Histórica

O espaço público, associado ao edifício de 

destaque da área, é um local tradicional de lazer dos 

moradores, tanto de bairros próximos, quanto da 

cidade como um todo. Com iniciativas públicas e 

privadas para a movimentação da praça, o local é 

mantido como referência para a cidade, visto que 

“viabiliza um espaço público bem localizado para a 

história de Maringá” (RIGON, 2017)

 Apesar da inviabilização do tombamento da 

praça, decorrente das diversas movimentações 

públicas em detrimento da área no ano de 2011¹, 

 ¹ O então prefeito de Maringá Silvio Barros II 

(PP) decide sobre a construção da sede do novo 

Fórum onde se localiza a praça Salgado Filho. 

Repassando o terreno para o Tribunal de Justi-

ça do Paraná sem nenhum tipo de discussão 

com a comunidade. O projeto, que tem previ-

são para execução no início de 2020, foi apre-

sentado primeiramente a convidados ligados à 

advocacia e ao judiciário, em detrimento do 

uso público por meio do lazer da população 

para o local. 

Angelo Rigon, do Maringá Post (2011), levanta a 

questão da sua importância, sendo uma das praças 

mais antigas e simbólicas  da zona leste da cidade.

Figura 11 - Praça Salgado Filho, 2019

Fonte: Acervo pessoal

A especulação imobiliária sobre a movimen-

tação urbana chamou a atenção de várias constru-

toras da cidade, que por sua vez, projetaram suas 

obras na região com o intuito de viabilizar grandes 

empreendimentos para a área, como conjuntos 

Com o intuito de integrar a área privada e a 

área pública em um único projeto, administrações 

relativas à Prefeitura de Maringá têm discutido 

cada vez mais sobre a área que compreende o antigo 

aeroporto da cidade, de modo a conectá-la às dema-

is áreas do município. Destacando o crescimento 

exponencial da cidade, o Diário (2016) evidencia o 

projeto do novo Centro Cívico, com base em sua 

infraestrutura, visto que a obra consiste no projeto 

de viabilidade urbana da área, bem como o projeto 

urbanístico, somados à construção de um novo 

Paço Municipal.

condições�atuais
novo�centro�cívico�e�o�complexo�
eurogarden
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 comerciais e residenciais. 

Figura 12 - Sobreposição do projeto viário

na área do Novo Centro Cívico 

Maringá Post

Figuras 13 e 14 - Projeto do complexo Eurogarden

Fonte: Argus Empreendimentos Imobiliários

O projeto preliminar denominado “Eurogar-

den” (Figura 13 e 14), que partiu da empresa Argus, 

foi definido como um grande bairro que “possui 

ligação entres os edifícios ao invés de trabalhar com 

prédios autônomos e dissociados arquitetônica e 

urbanisticamente” (ARGUS, 2013). O empreendi-

mento chegou a ser autorizado pelo Poder Executi-

vo e foi veiculado por diversas mídias, porém o pro-

jeto executivo não foi consolidado. A Lei Comple-

mentar nº 946/2013, associada a permissões ligadas 

ao novo Centro Cívico e demais determinações 

referentes à operação urbana da área, foi revogada 

pela Lei Complementar nº 1115/2018, visto que, 

devido ao investimento necessário, “a iniciativa 

nunca saiu do papel e nem chegou a ser regulamen-

tada” (GATTI, 2018).

As atuais modificações externas da edificação 

ultrapassam barreiras relacionadas ao vandalismo e 

concretizam intenções da Prefeitura com o imóvel, 

em detrimento da população. Portais na internet e 

jornais na televisão não noticiam o motivo pelo 

qual esquadrias e fechamentos em concreto armado 

(Figuras 15 e 16) foram quebrados e retirados, des-

caracterizando a integridade estética da edificação e 

comprometendo as perspectivas para ela. 

O edifício em concreto possuí aspectos técni-

cos, estéticos e funcionais característicos de sua 

concepção, os quais revelam a importância do seu 

valor arquitetônico, histórico e cultural. Ao longo 

dos anos, a edificação passou por diversas altera-

ções internas e externas, consequentes de sua subu-

tilização e abandono. 

a�subutilização�e�as�modificações

Figuras 15 e 16 - Placas de concreto armado quebradas,

que faziam o fechamento da edificação, 2019

Fonte: Acervo pessoal

Decorrente da subutilização, abandono e 

depredação, grande parte dos materiais caracterís-

ticos da edificação foram perdidos. A pintura, as 
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infiltrações, as pichações, a quebra e o reestabeleci-

mento da funcionalidade do local, sem o devido 

cuidado com a composição de cada elemento (Figu-

ra 17), são incorporados na visibilidade da edifica-

ção, considerando que o prédio é capaz de evidenci-

ar suas qualidades e defeitos.

Figura 17 - Revestimentos da edificação

e a clareza dos danos, 2019

Acervo pessoal

A SETRANS (Secretaria Municipal de Trân-

sito e Segurança) utilizou-se da edificação que um 

dia sediou o aeroporto Gastão Vidigal por diversos 

anos. A qualificação para a ocupação do espaço, por 

uma das secretarias mais importantes da cidade, se 

deu por meio de divisórias internas em materiais 

móveis, como o vidro e o PVC (Figura 18), além da 

pintura externa, característica dos edifícios públi-

cos do município da época, deixando de evidenciar 

a estrutura principal em concreto aparente.

O prédio abrigou a secretaria até o ano de 

2015, quando passou a funcionar em novo endere-

ço. Com dimensões ampliadas, o novo imóvel pas-

sou a abrigar, na época, a SETRANS, a Guarda 

Municipal e a central de monitoramento das câme-

ras de segurança da cidade, sendo conhecida 

“O principal motivo para a SETRANS deixar 

o imóvel na Avenida Gastão Vidigal, na zona 8, é 

porque a pista do antigo aeroporto, usada como 

estacionamento dos veículos da Prefeitura, deixará 

de existir quando começarem as obras do sistema 

viário do novo Centro Cívico e do complexo Euro-

garden” (O Diário, GUEDES, 2015).

atualmente como SEMOB (Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana). 

Figura 18 - Caracterização interna da STRANS

Angelo Rigon

Após a mudança da SETRANS do prédio do 

antigo aeroporto de Maringá, ele encontra-se vazio 

e abandonado, passando a ser ocupado por vândalos 

e usuários de drogas, como destaca Lethícia Cone-

gero, para O Diário (2019). Na época, diversas insti-

tuições foram cotadas para ocupar o local, iniciati-

vas estas que não foram concretizadas e a edificação 

passou a ser depredada. A descaracterização do local 

foi notável com o passar dos anos, além do municí-

pio realizar roçadas ocasionalmente, “há pichações 

dentro e fora do imóvel, infiltrações no teto e nas 

paredes, janelas e portas quebradas, cacos de vidro 

pelo chão e cheiro forte de urina” (CONEGERO, 

2019).

Tendo como obrigação de “zelar pelo imóvel 

cedido, realizar sua fiscalização, conservação e guar-

da” (cláusula sétima do contrato de cessão de uso do 

imóvel, citado por O Diário, CONEGERO, 2019), 

atualmente, a edificação, que pertence à União, está 

sob a responsabilidade da administração municipal.

Decorrente do abandono do complexo, a 

obra de Valdemar Prandi, efígie de Gastão Vidigal, 

foi furtada no ano de 2019 (Figuras 21 e 22).

Mesmo que isolado com alambrado para evi-

tar a constância do vandalismo, o acesso à edifica-

ção fica livre por quem se interessar em entrar neste 

perímetro. A manutenção, preservação e destina-

ção concreta do patrimônio público se mantém 

dependente de outros fatores políticos, visto que “as 

decisões sobre a ocupação do prédio estavam sujei-

tas a definições sobre o novo fórum, previsto para 

ser construído em frente às antigas instalações do 

aeroporto, Hospital da Criança e prolongamento da 

Avenida Brasil” (CONEGERO, 2019).

o�abandono�e�as�depredações
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Tratando-se de uma peça de valor incalculável, o 

acontecimento foi veiculado por diversas mídias, 

visto que o furto caracteriza extrema tristeza para a 

sociedade maringaense e, até o momento, não há 

notícias sobre ela. A falta de manutenção e preser-

vação da edificação foi pauta de diversas publica-

ções, relatando a situação do imóvel, somadas a 

movimentações por parte da população que se apro-

pria da área. 

mídia, desenvolvem importantes atividades cultu-

rais no decorrer do ano na área que compreende o 

antigo aeroporto. Além do uso rotineiro da praça 

pela população, diversos eventos são deslocados 

para o espaço da praça Salgado Filho, bem como 

manifestações pacíficas que visam a preservação do 

que é hoje, considerado patrimônio histórico pela 

população.

A valorização da memória histórica por parte dos 

habitantes de Maringá, seus personagens e edifica-

ções, evidencia o dano com relação aos projetos 

imobiliários que envolvem áreas como o do antigo 

aeroporto Dr. Gastão Vidigal e da praça Salgado 

Filho, onde o patrimônio e a apropriação da popu-

lação caracterizam o espaço. Iniciativas por parte da 

Prefeitura, que têm como objetivo principal o mar-

keting da região, visam destacar a cidade nos âmbi-

tos nacionais e internacionais de reconhecimento 

de qualidade de vida devido a infraestrutura.

A construção do Hospital da Criança e a 

implementação do novo Centro Cívico, a inserção 

do sistema viário e o prolongamento da Avenida 

Brasil, os projetos 'Cinema a Céu Aberto' e 'Pet Day 

Cãominhada' são algumas das ações realizadas e 

noticiadas para a área. No entanto, para que esses 

projetos se realizem, se faz necessário que o espaço 

esteja adequado para o uso. Desta forma, torna-se 

imprescindível que a sua manutenção seja perma-

nente.

Considerando o documento que garante o uso 

gratuito do imóvel pelo município por 20 anos, a admi-

nistração anunciou a proposta de um Complexo Urba-

nístico para a área, envolvendo a revitalização do antigo 

terminal de passageiros, a fim de transformá-lo em um 

museu, e a inserção de parques lineares ao longo do 

novo traçado da área, com o objetivo de compensar a 

perda da praça Salgado Filho para o novo fórum. A supe-

rintendência do Patrimônio da União e a Prefeitura de 

Maringá iniciaram a previsão de prazos para concretizar 

a reforma do prédio com base na abertura de um Con-

curso Nacional para Requalificação do Espaço Público, 

perante a destinação da edificação como uma extensão 

do Museu de História e Arte Hélenton Borba Cortes.

incentivos�e�perspectivas�para�a�área
A população, em parceria com a Prefeitura 

Municipal, empresas privadas e o envolvimento da 

Figura 19 - Interior do antigo aeroporto regional

Dr. Gastão Vidigal, 2019

Acervo Pessoal
Figura 20 - Exterior do antigo aeroporto regional

Dr. Gastão Vidigal, 2019

Maringá Post

Figuras 21 e 22 - Efígie de Gastão Vidigal,

antes e depois do furto

Maringá Histórica
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Considerando atitudes por parte da Prefeitu-

ra da cidade, a favor de fluxos relacionados ao 

comércio e em detrimento do uso comunitário, o 

futuro da área depende das iniciativas de todas as 

administrações envolvidas. Visto que a história de 

Maringá deve ser preservada e disseminada, a 

reforma do imóvel para abrigar o Museu de Histó-

ria e Arte da cidade é positiva e deveria ser formali-

zada com a abertura do Concurso Nacional para 

Requalificação do Espaço Público. Porém as últi-

mas intervenções realizadas no exterior da edifica-

ção descaracterizam sua integridade e têm sustenta-

do uma incógnita perante a sociedade sobre a desti-

nação da área.  

O município de Maringá representa cada vez 

mais um destaque no Brasil e no mundo, visto que 

está bem posicionado em diversas análises realiza-

das nos últimos anos. As pesquisas levam em conta 

características determinantes para categorizar 

todas as regiões do país e envolvem: a infraestrutu-

ra, o crescimento econômico e social. As iniciativas 

públicas e privadas, somadas ao marketing urbano 

e estratégias certeiras, garantem o reconhecimento 

de Maringá como uma das melhores cidades para se 

fazer negócio, e a melhor cidade para se viver no 

Brasil, atualmente.

De acordo com os planos estabelecidos na 

cidade – o plano urbanístico inicial e as derivações 

do plano diretor, se faz possível aprofundar os avan-

ços e recuos que compreendem a evolução de 

Maringá ao longo dos anos.

A edificação do antigo aeroporto Gastão Vidi-

gal e a praça Salgado Filho são bens consolidados 

em meio a cidade e referenciais para o cotidiano da 

população. A fim de garantir sua integridade como 

patrimônio histórico, o complexo que envolve 

tanto o imóvel, quanto o grande gramado, deveri-

am ter sido tombados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) anos atrás. 

A informação somada à conscientização do uso e da 

manutenção do espaço público pode caracterizar 

mudanças visíveis no que acontece atualmente na 

área.

conclusão
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construir

demolir

pavimento�inferior

pavimento�superior

construir

demolir

construção�e�demolição

implantação
De acordo com o novo traçado da área, o 

complexo do Museu de História e Arte de Maringá 

está situado em um terreno com aproximadamen-

te 16.000m².  Premissas  relacionadas ao 

Eurogarden e ao presente projeto, contam com 

um extenso parque linear ao longo do mesmo, a 

fim se suprimir a perda da praça Salgado Filho.

Com 60 vagas de estacionamento adjacentes 

a área, incentivo a caminhabilidade, paisagismo, 

aviões em exposição permanente, lineariedade, 

desconstrutivismo, a grande praça abrange 

conceitos relacionados a intervenção, uma vez em 

que a mesma visa principalmente, o contato da 

população com a história e a cultura da cidade.

A caracterização da edificação existente para a viabilização do Museu de História e Arte de Maringá e 

seu programa de necessidades busca algumas alterações na composição do espaço. Os setores são inseridos 

de maneira em que a intervenção seja miníma e as adições em drywall garantem a construção seca.

esquadrias�metálicas
vidros

chapas�metálicas�perfuradas
recuperação�de�revestimentos�existentes

reestruturação�da�cobertura

limpeza
pintura�cimentícia�externa
pintura�acrílica�interna

apropriação�da�população
praça

integração�novo�-�antigo

drywall
plataforma�elevatória

2624

características�da�intervenção

Além do vandalismo, que comprometeu a 

edificação por vários anos, o que restou das 

esquadrias metálicas e as placas de concreto 

vazadas foram retiradas do prédio.

O presente projeto prevê a substituição das 

partes faltantes, bem como a reestruturação da 

cobertura e a recuperação - ou substituição - de 

alguns revestimentos.

Com técnicas e materiais modernos, além da 

recuperação de materiais existentes e questões 

referentes a intervenções recentes na edificação, o 

projeto de intervenção se baseia na primeira 

proposta para a edificação em concreto armado do 

antigo aeroporto Dr. Gastão Vidigal. 

esquematização
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layout�pavimento�inferior

escala�1:200
1039,78m²

1-�dml�6,55m²
2-�depósito�3,40m²
3-�copa�34,36m²
4-�bwc�feminino�público�22,21m²

5-�bwc�masculino�público�22,21m²
6-�exposições�temporárias�661,79m²
7-�literatura�68,44m²
8-�exposições�permanentes�64,71m²

buchinho�e�costela�de�adão
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detalhamento�do�fechamento
escala�1:75

corte�aa
escala�1:200



buchinho�e�costela�de�adão

edificação�existente

layout�pavimento�superior
1070,13m²

escala�1:200

9-�depósito�5,76m²
10-�descanso�30,98m²
11-�exposições�temporárias�17,86m²
12-�administração�19,90m²
13-�reuniões�20,56m²
14-�bwc�masculino�funcionários�7,72m²
15-�bwc�feminino�funcionários�6,37m²
16-�diretoria�9,23m²
17-�técnologia�da�informação�20,09m²
18-�exposições�permanentes�274,55m²
19-�jardim�de�contemplação�70,70m²

28

detalhamento�plataforma�elevatória
escala�1:75

corte�aa
escala�1:200



edificação�anexa

pavimento�térreo

escala�1:200
839,79m²

9
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buchinho�e
costela�de�adão

1-�conservação�e�documentação�35,39m²
2-�laboratório�de�imagem�16,96m²
3-�acervo�temporário�27,64m²
4-�acervo�permanente�28,22m²
5-�acervo�técnico�16,67m²
6-�bwc�masculino�funcionários�12,21m²
7-�bwc�feminino�funcionários�12,25m²
8-�midiateca�52,51m²
9-�biblioteca�52,51m²
10-�bwc�masculino�público�17,22m²
11-�bwc�feminino�público�17,22m²
12-�bwc�acessível�feminino�público�5,40m²
13-�bwc�acessível�masculino�público�5,40m²
14-�fraldário�8,26m²
15-�dml�8,26m²
16-�loja�17,40m²
17-�café�22,20m²
18-�cozinha�12,47m²
19-�guarda�volumes�12,47m²
20-�bilheteria�22,20

detalhamento�estrutura
escala�1:50

corte�aa
escala�1:200

corte�bb
escala�1:200
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