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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo propor reflexões a respeito do espaço urbano e a 
proposta de resgatar e revitalizar o espaço público da cidade de Maringá-PR. Buscou-se 
referenciais teóricos de diferentes autores que abordam sobre Arquitetura, Urbanismo e 
assuntos pertinentes a revitalização urbana para as áreas verdes e espaços públicos de 
Maringá, O cerne do trabalho apresentado é o desenvolvimento das propostas de projeto de 
revitalização com implantação no seguimento da Avenida Guaíra e perpendicular entre a 
Avenida XIX de Dezembro à Rua Vereador Arlindo Planas. Para subsidiar e dar 
fundamentação teórica ao trabalho, foram utilizados artigos, revistas, monografias e sites em 
meio eletrônico, além de um estudo de caso para maior compreensão da problemática. A 
pesquisa trouxe também modelos de diferentes espaços públicos com áreas verdes e de lazer 
de países como China, Nova Iorque e México, para inspiração e comparação, provando que 
é possível revitalizar áreas ociosas e em desuso e torná-las áreas bem planejadas com 
elementos naturais, espaços de lazer, de descontração e para práticas esportivas, trazendo 
melhorias nas áreas urbanizadas de Maringá e colaborando para melhoria da qualidade de 
vida da população. 

Palavras-chave: Espaços públicos. Qualidade de vida. Áreas verdes. 

 

 

GARDEN CITY LINEAR PARK: URBAN RECOVERY AND LEISURE AREA 

RESCUE IN MARINGÁ CITY (PR) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article was to propose reflections on the urban space and the proposal to 
rescue and revitalize the public space of the city of Maringá PR, we sought the theoretical 
references of different authors that approach on Architecture, Urbanism and subjects 
pertinent to urban revitalization for the green areas and public spaces of Maringá, where it 
was presented the core of the work that was the development of the revitalization project 
proposals with implantation in the follow-up of Guaíra Avenue and perpendicular between 
Avenida XIX de Dezembro and Rua Vereador Arlindo Planas. In order to subsidize and give 
a theoretical basis to the work, articles, magazines, monographs and websites were used in 
electronic media, as well as a case study for a better understanding of the problem, also 
brought models of different public spaces with green and leisure areas from countries like 
China, New York and Mexico, for inspiration and comparison, proving that it is possible to 
revitalize idle and unused areas, into well-planned areas with natural elements, leisure spaces, 



 

 

 

relaxation and sports practices, bringing improvements in urbanized areas of Maringá and 
collaborating to improve the quality of life of the population. 
 
Keywords: Public spaces. Quality of life. Green areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a qualidade de vida atual e conturbada, vivenciada nas últimas décadas por 

grande parte da população, existe uma tendência pessoal em buscar, nos momentos de horas 

livres, um local de refúgio, contemplação e de possíveis práticas esportivas. Para suprir e 

auxiliar a qualidade de vida e o lazer dessa demanda, várias cidades do território nacional 

dispõem de áreas verdes como parques, praças entre outros espaços públicos, que são lugares 

de grande potencial e procura, que proporcionam momentos de descanso, descontração e 

entretenimento, servindo como contrapartida à rotina diária de trabalho de boa parte da 

população. Diversos estudos comprovam que as pessoas com contato direto com áreas verdes 

adquirem uma boa qualidade de vida. Visto isso, governantes e profissionais responsáveis 

por planejamento urbano estão cada vez mais interessados em investir, estudar, ampliar e 

aprimorar esses espaços. 

Cidades com desenvolvimento e crescimentos rápidos e, muitas vezes, sem 

planejamento podem apresentar áreas urbanas degradadas e abandonadas, tendo assim 

necessidade de investir em áreas verdes urbanas. Diante disso, a recuperação dessas áreas 

abandonadas e sua transformação em áreas de uso público, são importantes dentro do 

contexto e da malha urbana.  

Em Maringá, temos como exemplo a linha férrea, que hoje se encontra dividindo a 

cidade em dois polos: Norte e Sul. Após muitos transtornos com o trem de carga passando 

sobre as vias usuais da cidade, foi feito o rebaixamento da linha férrea em alguns pontos 

primordiais para o fluxo da cidade. Junto com a obra efetuada, surgiram lugares ociosos e 

sem utilidades sobre a linha férrea rebaixada. Um dos locais afetados foi o trecho onde se 

pretende elaborar o projeto de revitalização aqui apresentado, com implantação no 

seguimento da avenida Guaíra e perpendicular entre a Avenida XIX de Dezembro até a Rua 

Vereador Arlindo Planas. O Projeto proposto visa, com sua implantação, melhorias nos 

fluxos automobilísticos, inserção de novos meios de locomoção e melhorias na qualidade de 

vida da população, disponibilizando, assim, um espaço público com área verde e diversas 

atividades para a população da região e seu entorno. 
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2 LINHA FÉRREA E A CONCEPÇÃO DE MARINGÁ 

 

Maringá é uma cidade que foi fundada em 10 de maio de 1947, inicialmente como 

Distrito de Mandaguari e, posteriormente, emancipada a município em 14 de novembro de 

1951. Está situada no Noroeste do Paraná e foi colonizada pela Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná (CMNP), fundada por um grupo de ingleses que eram subsidiados pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) (ANDRADE; CORDOVIL, 2018). 

Em 1944, após uma guerra, a Companhia (CMNP) foi vendida para um grupo de 

capitalistas paulistas que deram continuação aos moldes de estrutura e organização 

semelhantes aos da companhia inglesa (MÜLLER, 1956 apud ANDRADE; CORDOVIL, 

2008). 

Andrade e Cordovil (2018) afirmam que a Companhia persistiu no objetivo de 

construir um eixo rodoferroviário para penetração no solo Noroeste Paranaense, com a 

finalidade de facilitar o acesso rápido e seguro às novas áreas e permitir o escoamento à 

produção da região. Com isso, assentaram núcleos urbanos básicos de colonização ao longo 

do eixo rodoviário. Um desses núcleos foi a cidade de Maringá, com terras vendidas em lotes 

principalmente para agricultores com pagamento a prazo, criou- se assim uma nova fronteira 

agrícola no Brasil, tendo como principal cultivo o café. Assim, a região Norte do Paraná 

tornou-se a maior região produtora dos grãos do país. 

Conforme Andrade e Cordovil (2018), em 1943, contratado pela Companhia de 

Terras Norte do Paraná, o Arquiteto e Urbanista Jorge Macedo Vieira desenvolveu o projeto 

da cidade de Maringá pautado no conceito de Cidade Jardim de Ebenezer Howard e Unwin. 

O anteprojeto foi entregue em 1945, onde a colonizadora iniciou o seu desenvolvimento. 

Maringá foi fundada oficialmente no dia 10 de maio de 1947, com seu traçado central 

praticamente concluído, em malha concebido com largas avenidas, rotatórias-jardins nos 

principais cruzamentos viários, ruas que seguem a inclinação natural do relevo fielmente e 

canteiros que valorizavam o paisagismo. Esses são elementos que vão conferir uma qualidade 

urbanística diferenciada à cidade.  

O Paisagista Luiz Teixeira Mendes elaborou o projeto completo da arborização para 

a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e a execução se deu por Aníbal Bianchini, em 

um trabalho realizado durante anos na cidade que o tornou conhecido como “o jardineiro de 

Maringá”. 

 



10 

 

 

Mapa 1 - Anteprojeto da cidade de Maringá, de autoria de Jorge de Macedo Vieira, década 

de 40 

 
Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná. 

 

Em linhas gerais, o plano urbanístico inicial de Maringá teve como diretriz a 

implantação do eixo ferroviário, que foi traçado no sentido Leste-Oeste na parte mais alta e 

plana do sítio, cortado transversalmente pelo Eixo Monumental Norte-Sul, que também foi 

uma diretriz essencial do plano. As implantações das vias se basearam de formas paralelas a 

estas diretrizes. A presença de cursos d’água e mata nativa na região possibilitou manter até 

hoje dois parques verdes que se tornaram fundamentais e diferenciados das demais cidades 

e essenciais com o crescimento desencadeado de seu plano original. 

Com o passar do tempo com a grande e imprevisível densificação da cidade por se 

tornar o centro regional, o perímetro urbano vem se expandindo a todo o momento. Junto 

dela, ocorreu a criação de novas soluções para a adequação da infraestrutura, como 

escoamento rápido de pessoas e serviços. Isso fez alarmar, entre 1970 e 1980, a 

incompatibilidade entre as manobras efetuadas pela rede ferroviária na área central de 

Maringá e o tráfego urbano entre as regiões norte e sul da cidade. Em 1986, o pátio de 

manobras foi realocado para uma área externa ao centro da cidade. O que um dia foi um 

símbolo de progresso nas mãos imobiliárias, se tornava cada vez mais inapto para a vida da 

cidade. 

Em junho de 1995, em um ato simbólico com gestão do atual prefeito Said Ferreira, 
deu-se por iniciado o rebaixamento da linha férrea. A atitude foi adotada por 
necessário a melhoria das condições do tráfego das principais avenidas da cidade, 
onde os vagões cruzavam em níveis com essas avenidas de maiores movimentos, 
causando transtornos, acidentes e grandes congestionamentos ao local (SILVA, 
2018, p. 1). 

 

As imagens abaixo mostram o noticiário do jornal referente aos frequentes acidentes 

e o ato simbólico do início do rebaixamento. 



11 

 

 

Figura 1 – Noticiário de acidente em jornal local 

 

Fonte: O Jornal de Maringá de 16 de julho de 1963 - Biblioteca Municipal Bento Munhoz da Rocha Netto. 

Figura 2 - Início simbólico das obras de 
rebaixamento da linha férrea, junho de 

1995 

 

Figura 3 - Início do rebaixamento férreo 
nas proximidades da Avenida Duque de 

Caxias 

 
Fonte: Raphael Pereira (1995).

       Fonte: Site Maringá Histórica/Acervo Urbamar. 
 

A obra de rebaixamento se deu entre o trecho da Avenida Tuiuti, se estendendo até a 

Rua Vereador Arlindo Planas. Entre a Avenida Horácio Raccanello e Avenida Guaíra, o 

trecho ganhou vias expressas paralelas sobre o túnel construído, ajudando, assim, nos fluxos 

locais e regionais, com melhor distribuição do trânsito centro para bairros e vice-versa. 

Conforme noticiado em O diário Online (2012, s/p.), “a cerimônia de inauguração das obras 

do rebaixamento se deu na data de 21/12/2012, no Out Maringá Eventos, com a presença do 

Ministro dos transportes, Ministro das Comunicações e Superintendente do DNIT.” 
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Figura 4 - Rebaixamento aberto e vias expressas Avenida Horácio Raccanello. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019). 

 

 Mais precisamente no cruzamento da Avenida Guaíra com a Avenida XIX de 

Dezembro, localiza-se o término da via expressa. Após este local, o rebaixamento ainda se 

prolonga até a Rua Vereador Arlindo Planas e sobre a laje do túnel não se teve nenhuma 

implantação de algum uso, formando apenas um canal escavado entre os bairros que ali se 

encontram, tornando-se assim um local ocioso em desuso, dividindo a interação entre os 

bairros desde a concepção do rebaixamento que se fez no local.  

Figura 5 - Local ocioso entre a avenida XIX de Dezembro e  

Rua Vereador Arlindo Planas 

 
Fonte: Google Earth Pro (2019). 
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Figura 6 - Avenida XIX de Dezembro, início da área ociosa 

 
Fonte: Google Street View, julho de 2017 (2019). 

 

Figura 7 - Rua Vereador Arlindo Planas, término da área rebaixada e ociosa 

 

 Fonte: Google Street View, julho de 2017 (2019).  

 

 Com a reflexão apresentada por meio deste trabalho a respeito da história de Maringá 

e da linha férrea, percebe-se que a diretriz inicial do plano da cidade de Maringá, com as 

especulações imobiliárias junto a órgãos governamentais, acabou se tornando uma 

problemática para a cidade com o passar dos tempos. Atualmente, podemos encontrar um 

planejamento urbano inadequado, que surgiu após o plano inicial aplicado. Junto com esse 

planejamento, encontram-se também áreas habitadas sem grandes atrativos e, 

principalmente, sem incentivo à melhoria da qualidade de vida da população. 

A partir da análise, tomou-se como partido de projeto a ideia de utilização do espaço 

ocioso sobre o túnel da linha férrea, para uma revitalização de área urbana e implantação de 

uma área verde de convivência, lazer, cultura e esporte. Também há a preocupação em 

resolver interligações de ruas hoje sem saídas, por conta do desnível existente após a 

escavação para a implantação do túnel, que trazem grande transtorno e acúmulo de fluxos 
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para as duas únicas vias usuais hoje, sendo a Avenida XIX de Dezembro e a Rua Vereador 

Arlindo Planas, sendo que o crescimento da cidade se deu principalmente neste lado 

territorial. 

 

3 ESPAÇO PÚBLICO, INTERAÇÃO SOCIAL E REVITALIZAÇÃO URBANA 

 

Com as mudanças sociais e produtivas houve um crescimento populacional que 

desencadeou o aumento de periferias e reduziu significativamente as áreas verdes, 

habitacionais e os patrimônios públicos: 

 

A partir da segunda metade do século XX, diversas cidades, pelo mundo todo, 
começaram a vivenciar um crescimento intensificado, bem como mudanças nos 
sistemas produtivo e social, que ocasionaram o aparecimento desordenado de 
bairros e periferias. A população urbana cresceu vertiginosamente, assim como os 
problemas urbanos e sociais. Multiplicou-se a quantidade, enquanto degradou-se a 
qualidade, ou seja, enquanto as periferias se alargavam, algumas áreas urbanas, o 
patrimônio, áreas verdes, habitações, entre outros se tornavam obsoletos, 
inadequados ou insuficientes (OLIVEIRA, 2010, s/p.). 

 

 Conforme Gehl (2013, p. 65) uma cidade viva necessita de uma vida urbana 

diferenciada “complexa, onde as atividades sociais e de lazer estejam combinadas, deixando 

espaço para a necessária circulação de pedestres e tráfego, bem como oportunidades para 

participação na vida urbana.”  

 As cidades de altas densidades e com um mau planejamento obstruem uma boa 

concepção de um espaço urbano, interferindo na qualidade de vida da população e tornando-

a uma cidade sem vida e sem socialização. A vida cotidiana se encontra cada vez mais 

acelerada, por isso, proporcionar locais nos quais as pessoas possam usufruir de lazer, esporte 

e cultura passa a se tornar cada vez mais imprescindível. Afinal, há um grande aumento de 

indivíduos que procuram locais agradáveis, com elementos naturais que produzem bem-estar 

e contato com a natureza, para que usufruam em horas livres para compensar a rotina estressa 

que vivem diariamente. Segundo Gehl (2013, p. 67), “trabalhar com tempo e qualidade, em 

vez de lidar com números e quantidade, em geral, também melhora a qualidade urbana em 

benefício de todos, a cada dia do ano”. Sendo assim, não basta somente a implantação de um 

espaço, pois se for sem infraestrutura adequada e não convidativo, ainda assim, a inutilização 

prevalecerá.  

Os locais impopulares preocupam não só pelo desperdício e pelas oportunidades 
perdidas que implicam, mas também pelos efeitos negativos constantes. Eles 
sofrem do mesmo problema das “ruas sem olhos”, e seus riscos espalham-se pela 
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vizinhança, de modo que as ruas que os margeiam ganham fama de perigosas e são 
evitadas. (JACOBS, 2014, p. 72). 

 

 Por outro lado, a implantação de espaços com propostas de variedades de usos e 

atividades junto com áreas verdes vem se tornando um grande convite a utilização, seja o 

ambiente público ou particular. Um espaço público como parques e praças, por exemplo, tem 

pouca relação com a renda da população do bairro, sendo que diferentes tipos de classes 

procuram frequentar em busca de bem-estar e recreação. Um projeto de revitalização com 

espaço público de um parque urbano deve ter como objetivo a generalização de frequência 

em atrair o maior número de pessoas, com diferentes interesses, variados horários e diversos 

propósitos. Torna-se, dessa maneira, um local de complexidade, o que impossibilita o 

abandono social do mesmo. 

 O paisagismo tem uma função muito importante em locais como estes, pois funciona 

como complemento na obra atrativa como um todo. Logo, proporcionar locais para esportes, 

recreação, bem-estar ou atividades de cunho cultural, podem trazer grande importância ao 

espaço público. Mas é preciso ressaltar que só se faz importante a implantação de algo que 

realmente a população frequente. O quesito cultural, por exemplo, caminha com a história e 

os costumes da cidade e região, não sendo possível qualquer tipo de implantação de tema 

cultural. Sendo assim, as áreas verdes tornam-se referências:  

 

Quanto mais a cidade conseguir mesclar a diversidade de usos e usuários do dia a 
dia nas ruas, mais a população conseguirá animar e sustentar com sucesso e 
naturalidade os parques bem-localizados, que assim poderão dar em troca à 
vizinhança prazer e alegria, em vez de sensação de vazio. (JACOBS, 2014, p. 73). 
 

Segundo Szeremeta e Zannin (2013), as áreas verdes estão mais associadas à função 

de recreação por oferecerem variados tipos de atividades, como ciclismo, caminhadas, jogos, 

relaxamento e também socialização. 

 

 

4 ÁREAS VERDES E QUALIDADE DE VIDA 

 

A área verde propõe, inicialmente, uma concepção visual agradável ao observador, 

mas muitos outros são seus benefícios. De acordo com Gomes (2005), a vegetação serve para 

compor uma função atmosférica na cidade contemporânea. É a partir da vegetação que é 

possível, nos grandes centros, manter equilíbrio entre sol, ar, clima, sonorização. Além disso, 

o autor explica que a vegetação influencia no ponto psicológico e social, pois altera os estados 
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de ânimo da população que vive tão estressada com a rotina e a massificação das cidades. A 

vegetação serve para propiciar ambientes agradáveis para recreação e atividades físicas, 

melhorando a saúde dos usuários. 

 

As praças públicas sempre estiveram na moda. Ficavam no coração das antigas 
cidades gregas e romanas, das cidades medievais e, mais tarde, das aldeias 
coloniais, assim como das metrópoles modernas. São lugares para ver e ser visto, 
para comprar e fazer negócios, para passear e fazer política. As melhores praças 
são lugares agradáveis durante a maior parte do ano, amenizando o calor no meio 
do verão e evitando o frio no início da primavera e no fim do outono. Tais lugares 
são raros e muito apreciados. (SPIRN apud GOMES, 2005, p. 1). 

 

Analisando essa colocação, percebe-se que é da natureza humana, mesmo com 

contextos históricos diferenciados, de uma forma ou outra, sempre se atrelar com a natureza, 

o que perdura até os dias atuais. Nas décadas que sucederam a 1960, por consequência da 

expansão urbana e problemas decorrentes, houve grandes discussões e preocupações com a 

implantação e preservação de áreas verdes ao planejamento público, ou seja, o planejamento 

sustentável. 

Segundo estudado em Loboda e Angelis (2005), a vegetação contribui com o 

ambiente urbano nos seguintes quesitos: 

 

Quadro 1 – Contribuição da vegetação com o ambiente urbano 

Composição Atmosférica 

● Ação na redução da poluição do ar; 

● Ação purificadora por limpeza bacteriana e de outros microrganismos; 

● Ação purificadora por reciclagem de gases através da fotossíntese; 

● Ação purificadora por absorção de gases tóxicos. 

Equilíbrio Solo – Clima - Vegetação 

● Luminosidade e temperatura: a vegetação filtra a radiação solar e suaviza as 

temperaturas extremas; 

● Umidade: a vegetação contribui para conservar a umidade do solo e suaviza sua 

temperatura; 

● Atua na redução da velocidade de vento (barreira); 

● Ajuda a manter as propriedades do solo, fertilidade e permeabilidade; 

● Abrigo para a fauna regional; 

● Diminui o escoamento superficial de áreas impermeáveis. 
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Níveis de Ruído 

● Absorção e amortecimento de ruídos contínuos ou descontínuos, decorrentes das 

grandes cidades (barreira acústica). 

Estético 

● Quebra de monotonia da paisagem causada pelos grandes complexos de edificações; 

● Aumento de valoro visual e ornamental do espaço urbano; 

● Caracterização e sinalização de espaços, propriedades de interação entre atividades 

humanas e a área verde. 

Fonte: Lodoba; Angelis (2005). 

 

Estes elementos citados e comentados acima “são essenciais para a saúde, mas não 

muito menos importantes para o êxtase do espírito, que encontra repouso nessas paisagens 

naturais espalhadas no meio da cidade. Sem recorrer à natureza seria um calabouço fétido.” 

(SITTE apud BOVO; AMORIM, 2011, p. 134). 

Percebe-se, assim, que as áreas verdes e parques são locais próprios e convidativos 

para a prática de atividades físicas ao ar livre. “Desde apenas uma visita até a prática regular 

de exercícios físicos em áreas verdes é possível verificar importantes benefícios a saúde física 

e mental.” (BOVO; AMORIM, 2011, p. 136). Visando todo o conteúdo apresentado neste 

tema, o planejamento, implantação e conservação destes espaços podem ser usados como 

estratégia para um caminho compatível e efetivo de saúde pública e planejamento urbano 

pelas políticas públicas. 

Para que esses benefícios se concretizem, é de extrema importância que parques 

tenham uma infraestrutura bem planejada segundo os costumes da cidade e local em seu 

planejamento. Propostas de ambientes agradáveis, com facilidade de acesso, salubres e com 

intensa manutenção, fazem com que as pessoas se sintam motivadas e atraídas ao local para 

usufruir do mesmo. 

Segundo Londe e Mendes (2014), a problemática maior enfrentada pelos governantes 

é que, nas últimas décadas, a população urbana de várias cidades vem aumentando com 

grandes índices, fazendo com que os investimentos prioritários sejam saúde, educação, 

segurança e saneamento. Ocorrem gastos significativos com a soma destas infraestruturas e 

não se aplica o que deveria em áreas verdes de uso público. 
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5 ESTUDOS DE CASO 

 

Estudos de casos correlatos antecedem a qualquer iniciativa de projeto de Arquitetura 

e Urbanismo, pois dão embasamento técnico estrutural e noções de relações humanas para a 

ideia do projeto a ser concebida. Para esse trabalho, foram estudados projetos de uso público 

com vinculação de espaços verdes. 

 

5.1 DOMINO PARK 

 

Esse projeto foi elaborado pelo escritório de arquitetura James Corner Field 

Operations, localizado em Williams Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos, às margens do 

East River, com 40468,60m², executado em 2018. O nome do local se dá pela antiga fábrica 

de açúcar Domino Sugar Refinery que faz parte da história local do bairro e fechou suas 

portas no ano de 2004. 

 

Hoje, a antiga fábrica se mescla ao visual do local e suas ruínas contrastam com a 
estrutura moderna do parque. Além disso, o Sweetwater Playground, espaço ideal 
para as crianças brincarem, transporta os pequenos de volta à indústria açucareira 
por meio de escorregadores, correias transportadoras, túneis e mais. (PERUCHI, 
2018, p. 1). 

 

 Segundo Archdaily (2019), o parque ainda conta com uma série de atividades como 

quadra de areia, espaço para corrida de cães, recursos aquáticos, playground, barraca 

gastronômica de tacos (comida típica), banheiros e um grande espaço de gramados e assentos 

por todo parque. Por se tratar de uma antiga área industrial, o bairro Williamsburg e o East 

River passaram a ter reconexão pela primeira vez em 160 anos. Utilizou-se de peças originais 

como Guindastes de pórtico, tanque de xarope, transportadores de alcatruzes da antiga fábrica 

para proporcionar o apelo de sustentabilidade e resiliência a revitalização. O parque ainda 

conta com uma passarela elevada que permite apreciar a vista. 
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Figura 8 - Gramado 

 
Fonte: Archdaily (2019). 

 
Figura 9 - Sweetwater 

 
Fonte: Archdaily (2019). 

Figura 10 - Passarela elevada

 
Fonte: Archdaily (2019). 

 
Figura 11 - Vista superior 

 
Fonte: Archdaily (2019)

 

Figura 12: Implantação de projeto 

 

Fonte: Archdaily (2019). 

 

A partir deste correlato, podemos notar o quanto uma revitalização pode ser de grande 

benfeitoria para uma localização subutilizada em certos pontos da cidade. Esse tipo de projeto 

traz vitalidade e utilização às áreas já esquecidas pelo decorrer do tempo. 
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5.2 DISTRITO EMPRESARIAL DA TECNOLOGIA DE BEIQIJIA 

 

Esse projeto foi elaborado pelo escritório de arquitetura RTKL por Martha Schwartz 

Partners e a obra se localiza no distrito de Changping ao norte de Pequim na China, com 60 

mil M². Destaca-se que possui o ouro LEED 2016 e foi encomendado por Beijing Ningke 

Real Estate para um empreendimento de uso misto e arquitetura contemporânea com 

paisagens projetadas e foco em sustentabilidade: 

Figura - 13 Implantação 

 

Fonte: Landezine (2016). 

 

A divisão dos usos se dá por um parque central público de área comum entre os 

edifícios, permitindo, assim, a divisão e diferenciação dos setores, além de descompressão e 

sustentabilidade ao local. 

 

Figura 14 - Central Park 

 

Fonte: Landezine (2016). 

Figura 15 - Área verde 

 

Fonte: Landezine (2016).
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Além da área verde, o espaço conta com um espelho d’água linear de função ecológica 

com reuso de águas captadas das chuvas, emoldurado por jardins elevados com bordas, que 

podem ser usadas para repouso. Outra opção de descanso também é em mobiliários em 

madeira como assentos, dispersos propositalmente pela área verde do local. 

 

Figura 16 - Cascata em espelho d’água 

 
Fonte: Architonic (2016). 

Figura 17 - Espelho d’água/Jardins 
suspensos 

 
Fonte: Architonic (2016).

 

Figura 18 - Mobiliário urbano 

 
Fonte: Landezine (2016). 

 

Figura 19 - Mobiliário urbano 

 
Fonte: Landezine (2016). 
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Figura 20 - Sistema de bombeamento e filtragem da água 

 
Fonte: AU Pini (2017). 

Com análise desta obra, pode-se perceber o potencial do reuso de águas das chuvas, 

delimitação e possibilidades de caminhos a serem propostos com a utilização demarcada com 

área verde e disposição de mobiliários urbanos. 

 

5.3 PARQUE ELEVADO CHAPULTEPEC 

 

A Avenida histórica do México é utilizada principalmente para passagem de veículos 

e tornou-se sem grande uso e praticamente intransitável, no entanto, a área é de grande 

potencial de desenvolvimento, pela sua localização central e conectividade com o entorno. 

Sua recuperação é uma grande oportunidade para integrar novos modos de vida, ajudar na 

economia local e na geração de emprego. Dois grandes projetos foram apresentados até o 

momento para a intervenção da área. 

 

Mapa 2 - Local de Implantação 

 
Fonte: Rethinkingthe Future (2018). 
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Segundo o site Ministério de deseño, (2017), no momento existem dois projetos, um 

deles é o Front Architecturee o RVDG, e o outro é o apresentado pelo arquiteto Fernando 

Romero e FR-EE. Em essência, ambos os projetos convertem a Avenida Chapultepec em um 

espaço com vegetação abundante e zonas de trânsito. Além de elevadores, escadas e rampas 

que ligam cada nível, a avenida terá áreas para novos negócios e espaços culturais, além de 

áreas de lazer para crianças. 

Neste contexto, os dois projetos consistem em interligar o bairro Juares ao Roma 

Norte mantendo a locomoção de automóveis, faixas exclusivas de ônibus e implantação de 

ciclovias. Também foi proposto ao projeto a utilização do espaço aéreo sobre a avenida 

existente, com implantação de um parque linear com lojas e centro de convivências elevadas. 

Segue abaixo imagens dos projetos propostos. 

 

5.3.1 PROPOSTA I: ARQUITETURA FRONTAL E ARQUITETOS RVDG 
 

Esta seria a primeira opção de projeto para a proposta para o parque, utilizando o 

subsolo e mais dois pavimentos voltados para o setor comercial, o que é muito criticado pela 

população por este investimento imobiliário ser desnecessário. 

Figura 21 - Vista superior 

 

Fonte: Gizmodo (2015). 

Figura 22 - Perspectiva 

 

Fonte: Gizmodo (2015).

Figura 23 - Corte Perspectivado 

 

Fonte: Gizmodo (2015) 
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Figura 24 - Corte humanizado 

 

Fonte: Gizmodo (2015). 

 

5.3.2 PROPOSTA II: FERNANDO ROMERO E FR-EE ARQUITETOS  

 

 Este projeto é uma segunda proposta para um espaço de uso público no mesmo local 

e é notória a diferença entre a primeira, mesmo sendo parecidos estruturalmente, por 

conterem lajes elevadas.  Essa proposta é mais voltada para uso público sem presença 

exagerada de setores privados, possui também grandes faixas de passeio público arborizadas, 

visando o uso e ocupação do pedestre além dos automóveis. 

 

Figura 25 - Setorização 

 

Fonte: Arcoweb (2015). 

Foto 26 - Túnel/Escadaria 

 

Fonte: Ministério de deseño (2017) 

Figura 27 - Sweetwater 

 
Fonte: Arcoweb (2015). 

Figura 28 - Caminhos Verdes 

 
Fonte: Arcoweb (2015). 
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Com os dois projetos propostos, fica notória a vitalidade que uma revitalização urbana 

traz para o local, nesses reservados casos onde há uma grande introdução de caminhos verdes, 

percebe-se mais leveza e harmonia ao local que antes era de visual pesado. Percebe-se 

também o quão grande pode ser o leque de propostas, quando se fala em espaço público 

 

 

6 PROPOSTA 

 

Como já mencionado anteriormente, a área proposta para o projeto de Revitalização 

Urbana deste trabalho se encontra sobre a laje do túnel da linha férrea da Zona 6 da cidade 

de Maringá – PR, do trecho entre a Avenida XIX de Dezembro à rua Vereador Arlindo 

Planas. A intenção do projeto é a criação de um parque público com grande área verde 

paisagística, espaço de atividades físicas, recreação infantil, espaço cultural, espaço 

alimentício como Food Trucks, ciclovias, além da implantação de viadutos de interligação 

de vias que hoje estão sem saídas, assim como mostra as setas amarelas no mapa 3. 

Quanto às dimensões da área, sobre o túnel, há 30 metros de largura e 580 metros de 

comprimento, sendo de uma área total de 17.400 m². Em sua maior porção, o local possui 

taludes de contenção que ocupam uma grande área linear. O túnel em si possui uma laje em 

concreto armado que mede 17m de largura, permitindo, assim, em sua área total, uma faixa 

de terra em aclive variável lateral, formando assim taludes de até 7 metros de altura. 

 

Figura 29 - Obra de rebaixamento, montagem de vigas armadas da laje e entorno
 

 

Fonte: Angelo Rigon (2012). 
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A área destacada em laranja são os lotes vizinhos existentes, que possuem fachadas 

cegas diretas para a área da proposta. Com a implantação do projeto, espera-se 

automaticamente e com o passar do tempo, que ocorra a readequação das casas quanto a 

abertura das fachadas, para proporcionar maior segurança ao local, tendo assim fachadas com 

“olhos” para o novo empreendimento. 

 

Mapa 3 - Implantação e entorno da área de Revitalização 

 
Fonte: Google Earth Pro (2019, alterado pela autora). 

 

Conforme conversado com moradores da região, foi relatado que a área de moradias 

ao lado Noroeste ao túnel dispõe de muitas famílias simples e de renda baixa; há também a 

queixa de conter muitas pessoas de má índole que moram e circulam pela região, tornando o 

local de grande preocupação em relação à segurança.  

O teto do túnel se encontra hoje soterrado em sua maior extensão, ou seja, possui uma 

camada de terra plana em todo ele. Com visita técnica ao local, pode-se perceber que a área 

sobre a laje do túnel da ferrovia se encontra em ótimo estado de conservação e que o mesmo 

possui encostas com casas com alturas até 7 metros mais altas que o nível do teto do túnel. 



27 
 

 

Proporciona-se, assim, uma área em sua maioria cercada por paredões de taludes de 

contenção. 

A proposta visa aproveitar estes taludes para a implantação de arquibancada para 

descanso ou para assistir algum evento local. Também serão propostos jardins verticais em 

toda extensão, proporcionando acolhimento natural com a vegetação, conforme a 

caminhabilidade do usuário pelo local. 

 

Figura 30 - Perspectiva vista da Rua 

Vereador Arlindo Planas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019). 

 

Figura 31 - Laje do túnel e presença de 

taludes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019). 

Figura 32 - Perspectiva vista da Av. XIX 

de Dezembro 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019). 

 

Figura 33 - Término do túnel/Rua 

Vereador Arlindo Planas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2019).

 

Uma revitalização urbana engloba muitas propriedades de estudo local e instalações 

de equipamentos, sendo assim, o projeto proposto busca proporcionar melhorias de 

infraestrutura, uso e ocupação, vitalidade à área, influenciando a população à prática de 

esportes e momentos de descompressão do dia a dia das cidades contemporâneas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com todo conteúdo explanado, percebeu-se que, com o passar dos anos, junto com a 

história das cidades, surgem também as problemáticas de desenvolvimento desenfreado e 

mal planejado, o que proporciona áreas ociosas ou subutilizadas em meio ao plano urbano. 

A revitalização urbana passa a ser crucial para essas áreas, pois transforma um local sem vida 

em espaços com novos usos, novas aparências, frequência de usuários para a prática de 

atividades, inclusão de novos meios de locomoção, incentivo à caminhabilidade e 

permanência em um local, trazendo nova vida a uma região já desgastada com o tempo. 

Foram apontadas também as inúmeras benfeitorias que espaços públicos dignos de 

uso podem causar na qualidade de vida da população que o usufruem, auxiliando diretamente 

nas taxas da saúde pública, mas também se pode perceber que espaços mal planejados ou 

sem manutenção frequente podem estar fazendo o papel inverso a real intenção. Por conta 

disso, o maior fator para a implantação e manutenção de áreas ainda está em tomadas de 

decisões dos poderes públicos, afinal empreendimentos como este não são de baixos custos.  

Isso é preocupante, pois, apesar do perfil sustentável e ecológico estar cada vez mais 

recorrente na teoria, na prática, as coisas são inversas, pois há inúmeros políticos corruptos 

dentro dos poderes públicos andando em conjunto com a visão imobiliária, aceitando e 

aprovando a implantação de bairros de “baixo custo” e “grandes lucros”, sem refletir sobre 

um futuro promissor de uma cidade. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 
 
ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro; CORDOVIL, Fabíola Castelo de Souza. A cidade 
de Maringá, PR. O plano inicial e as “requalificações urbanas”. Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 
vol.12. n.270. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-53.htm>. 
Acesso em: 26 abr. 2019. 
 
 
ARCCHDAILY. México: parquet elevado Chapultepec Proyecto catalizador para generar 
comunidade em la ciudad de Mexico. Disponível em: 
<https://www.archdaily.com/770861/mexico-parque-elevado-chapultepec-proyecto-
catalizador-para-generar-comunidad-en-la-ciudad-de-mexico>. Acesso em: 26 abr. 2019. 
 
 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-53.htm%3e.%20Acesso%20em:%2026
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-53.htm%3e.%20Acesso%20em:%2026
https://www.archdaily.com/770861/mexico-parque-elevado-chapultepec-proyecto-catalizador-para-generar-comunidad-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.archdaily.com/770861/mexico-parque-elevado-chapultepec-proyecto-catalizador-para-generar-comunidad-en-la-ciudad-de-mexico


29 
 

 

ARCHDAILY. Domino park - James Corner Field operations. Disponível em: 
<https://www.archdaily.com/914548/domino-park-james-corner-field-operations>. Acesso 
em: 26 abr. 2019. 
 
 
ARCHITONIC. Martha Schwarts partners – Beiqijia Technology. Disponível em: 
<https://www.architonic.com/en/project/martha-schwartz-partners-beiqijia-technology-
business-district/5104876>. Acesso em: 26 abr. 2019. 
 
 
BOVO, Marcos Clair; AMORIM, Margarete Cristiane de Costa Trindade. Efeitos 
Positivos Gerados Pelos Parques Urbanos: Um Estudo De Caso Entre O Parque Do Ingá 
E O Parque Florestal Das Palmeiras No Município De Maringá/Pr. 2011. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Juliana%20Ramos/Downloads/2466-9289-1-PB.pdf> Acesso em: 28 abr. 
2019. 
 
 
CESBE. Novo centro de Maringá: Engenharia. Disponível em: 
<http://www.cesbe.com.br/obras/novo-centro-de-maringa/ENGENHARIA>. Acesso em: 
27 abr. 2019. 
 
 
FRAGMAQ. Revitalização urbana: exemplos hoje farão diferença no futuro. Disponível 
em: <https://www.fragmaq.com.br/blog/revitalizacao-urbana-exemplos-hoje-farao-
diferenca-futuro/>. Acesso em: 28 abr. 2019. 
 
 
GEHL, Jan. Cidades Para Pessoas, Trad. Anita Di Marco, 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2013. 
 
 
GIZMODO. Mexico convertira esta avenida em um espectacular Parque. Disponível 
em: <https://es.gizmodo.com/mexico-df-convertira-esta-avenida-en-un-espectacular-pa-
1724823485>. Acesso em: 27 abr. 2019. 
 
 
GOMES, Marcos Antônio Silvestre. As praças de Ribeirão Preto - SP: uma contribuição 
geográfica ao planejamento e à gestão dos espaços públicos. Uberlândia, 2005.  
 
 
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 3 ed. São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes, 2014.  
 
 
KLIASS, Rosa Grená. Os Parques Urbanos de São Paulo. São Paulo: Pini, 1993. 
 
 
LANDEZINE. Beiqijia technology business district by Martha Scjwartz Partners. 
2016. Disponível em: <http://www.landezine.com/index.php/2016/11/beiqijia-technology-
business-district-by-martha-schwartz-partners/>. Acesso em: 26 abr. 2019. 

https://www.archdaily.com/914548/domino-park-james-corner-field-operations
https://www.architonic.com/en/project/martha-schwartz-partners-beiqijia-technology-business-district/5104876
https://www.architonic.com/en/project/martha-schwartz-partners-beiqijia-technology-business-district/5104876
http://www.cesbe.com.br/obras/novo-centro-de-maringa/
http://www.cesbe.com.br/obras/novo-centro-de-maringa/
https://www.fragmaq.com.br/blog/revitalizacao-urbana-exemplos-hoje-farao-diferenca-futuro/
https://www.fragmaq.com.br/blog/revitalizacao-urbana-exemplos-hoje-farao-diferenca-futuro/
https://es.gizmodo.com/mexico-df-convertira-esta-avenida-en-un-espectacular-pa-1724823485
https://es.gizmodo.com/mexico-df-convertira-esta-avenida-en-un-espectacular-pa-1724823485
http://www.landezine.com/index.php/2016/11/beiqijia-technology-business-district-by-martha-schwartz-partners/
http://www.landezine.com/index.php/2016/11/beiqijia-technology-business-district-by-martha-schwartz-partners/


30 
 

 

LOBODA, Carlos Roberto; DE ANGELIS, Bruno Luiz Domingos. Áreas Verdes Públicas 
Urbanas: Conceitos, Usos E Funções. 2005. Disponível em: 
<https://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/article/view/157/185>. Acesso em:  
26 abr. 2019. 
 
 
LONDE, P. R.; MENDES, P. C. A Influência Das Áreas Verdes Na Qualidade De Vida 
UrbanA. Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, v. 10, n. 18, p. 
264 - 272, 25 jul. 2014. Disponível em: 
<http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/26487>. Acesso em: 26 abr. 2019. 
  
 
MARINGÁ HISTÓRICA. Início de rebaixamento da linha férrea. Disponível em: 
<http://www.maringahistorica.com.br/search?q=linha+f%C3%A9rreainicio de 
rebaixamento>. Acesso em: 27 abr. 2019. 
 
 
MARINGAPOST. Rebaixamento da linha férrea. Disponível em: 
<https://maringapost.com.br/angelorigon/2012/05/25/rebaixamento-da-linha-ferrea/>. 
Acesso em: 27 abr. 2019. 
 
 
MINISTERIO DE DISEO. El efecto highline y las nuevas formas de disenar y vivir las 
ciudades. Disponível em: <https://www.xn--ministeriodediseo-uxb.com/actualidad/el-
efecto-highline-y-las-nuevas-formas-de-disenar-y-vivir-las-ciudades/>. Acesso em: 27 abr. 
2019. 
 
 
O DIÁRIO. Ministros inauguram obras de rebaixamento da linha férrea em Maringá. 
Disponível em: <https://d.odiario.com/maringa/210473/ministros-inauguram-obras-de-
rebaixamento-da-linha-ferrea-em-maringa inauguração>. Acesso em: 25 abr. 2019. 
 
 
OLIVEIRA, Carolina Fidalgo de. Sustentabilidade nas cidades. Preservação dos Centros 
Históricos. Arquitextos, São Paulo, n.125. out, 2010. Disponível em: 
<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.125/3569>. Acesso em: 26 abr. 2019. 
 
 
PERUCHI, Laura. Domino Park, o novo parque de Nova Iorque no Brooklin. 208. 
Disponível em: <http://www.lauraperuchi.com/2018/06/domino-park-o-novo-parque-de-
nova-york-no-brooklyn.html>. Acesso em: 26 abr. 2019. 
 
 
PINI, Au. Empreendimento de programa misto na capital chinesa harmoniza áreas 
residenciais e comerciais, além de oferecer à cidade um parque público guiado por 
escolhas sustentáveis. Disponível em: <https://au.pini.com.br/2017/04/empreendimento-de-
programa-misto-na-capital-chinesa-harmoniza-areas-residenciais-e-comerciais-alem-de-
oferecer-a-cidade-um-parque-publico-guiado-por-escolhas-sustentaveis/#more-3332>. 
Acesso em: 26 abr. 2019. 
 

https://maringapost.com.br/angelorigon/2012/05/25/rebaixamento-da-linha-ferrea/
https://www.ministeriodediseño.com/actualidad/el-efecto-highline-y-las-nuevas-formas-de-disenar-y-vivir-las-ciudades/
https://www.ministeriodediseño.com/actualidad/el-efecto-highline-y-las-nuevas-formas-de-disenar-y-vivir-las-ciudades/
https://d.odiario.com/maringa/210473/ministros-inauguram-obras-de-rebaixamento-da-linha-ferrea-em-maringa
https://d.odiario.com/maringa/210473/ministros-inauguram-obras-de-rebaixamento-da-linha-ferrea-em-maringa
http://www.lauraperuchi.com/2018/06/domino-park-o-novo-parque-de-nova-york-no-brooklyn.html
http://www.lauraperuchi.com/2018/06/domino-park-o-novo-parque-de-nova-york-no-brooklyn.html
https://au.pini.com.br/2017/04/empreendimento-de-programa-misto-na-capital-chinesa-harmoniza-areas-residenciais-e-comerciais-alem-de-oferecer-a-cidade-um-parque-publico-guiado-por-escolhas-sustentaveis/#more-3332
https://au.pini.com.br/2017/04/empreendimento-de-programa-misto-na-capital-chinesa-harmoniza-areas-residenciais-e-comerciais-alem-de-oferecer-a-cidade-um-parque-publico-guiado-por-escolhas-sustentaveis/#more-3332
https://au.pini.com.br/2017/04/empreendimento-de-programa-misto-na-capital-chinesa-harmoniza-areas-residenciais-e-comerciais-alem-de-oferecer-a-cidade-um-parque-publico-guiado-por-escolhas-sustentaveis/#more-3332


31 
 

 

RAIMUNDO, Sidnei; SARTI, Antonio Carlos. Parques urbanos e seu papel no ambiente, 
no turismo e no lazer da cidade. Revista Iberoamericana de Turismo – RITUR, Penedo, 
vol. 6, n.2, p. 3-24, 2016. Disponível em: http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur . 
Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/30747/21483n>. Acesso em:  
26 abr. 2019. 
 
  
RE-TRHINKING THE FUTURE. Urban design concept: parquet elevado Chapultepec 
frente arquitetura. Disponível em: <https://www.re-thinkingthefuture.com/rtfsa-urban-
design-concept-w/parque-elevado-chapultepec-frente-arquitectura-rvdg-urbanismo-
ecostudio-xv/>. Acesso em: 27 abr. 2019. 
 
 
SANTOS, Vanessa Barboza dos. Parques lineares. 2014. Disponível em: 
<https://monografias.brasilescola.uol.com.br/biologia/parques-lineares.htm[>. Acesso em: 
26 abr. 2019. 
 
 
SILVA, Geovany Jessé Alexandre da; ROMERO, Marta Adriana Bustos. O urbanismo 
sustentável no Brasil. A revisão de conceitos urbanos para o século XXI (parte 
01). Arquitextos, São Paulo, ano 11, n. 128.03, Vitruvius, jan. 2011. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.128/3724>.Acesso em: 26 abr. 
2019. 
 
 
SKYSCRAPERCITY. Showthread. Disponível em: 
<https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1010057&page=684>. Acesso em: 27 
jun. 2019. 
 
 
SPECK, Jeff. Cidade caminhável. Tradução Anita Di Marco e Anita Natividade. São 
Paulo: Perspectiva, 2016. 
 
 
SPIRN, A. W. O jardim de granito: a natureza no desenho da cidade. São Paulo: Edusp, 
1995.  

https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/30747/21483n
https://www.re-thinkingthefuture.com/rtfsa-urban-design-concept-w/parque-elevado-chapultepec-frente-arquitectura-rvdg-urbanismo-ecostudio-xv/
https://www.re-thinkingthefuture.com/rtfsa-urban-design-concept-w/parque-elevado-chapultepec-frente-arquitectura-rvdg-urbanismo-ecostudio-xv/
https://www.re-thinkingthefuture.com/rtfsa-urban-design-concept-w/parque-elevado-chapultepec-frente-arquitectura-rvdg-urbanismo-ecostudio-xv/
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/biologia/parques-lineares.htm
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1010057&page=684


ORIENTADORA: MESTRE ANA MARIA ALVES SAPATA LEME
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

JULIANA RAMOS
2019

HISTÓRICO   
  
 Maringá foi fundada em 10 de maio de 1947, situada no Noroeste do Paraná, foi 
colonizada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP). Projetada com a 
malha ferroviária cruzando a cidade de Leste a Oeste, com o intuito de escoamento de 
matérias primas locais e transporte de passageiros interessados nas terras da mais 
nova cidade planejada do Paraná.
 Com o passar dos anos com o crescimento desenfreado da cidade e o novos meios 
de transportes, a ferrovia e sua área de manobra central vieram a se tornar um 
incômodo para a população. Em 1991 o pátio de manobras ferroviário foi realocado 
para uma região fora do área urbana central de maringá e em  1995 iniciou-se o 
rebaixamento da linha férrea.

Mapa de localização da área:

 A área do projeto de Revitalização Urbana, se encontra, sobre a extensão da laje do 
túnel ferroviário da Zona 6 da cidade de Maringá – PR, situada em trecho perpendicular 
a Avenida XIX de Dezembro com extensão linear até a rua Vereador Arlindo Planas.

PARQUE LINEAR CIDADE JARDIM: RECUPERAÇÃO URBANA E RESGATE DE ÁREA DE LAZER NA CIDADE DE MARINGÁ (PR)

 O Local é resultante do rebaixamento da linha férrea que corta a cidade de Leste a 
Oeste. Desde sua concepção o local por falta de interligamentos de vias, proporciona o 
aumento do trajeto dos usuários, reduz a segurança por conter um espaço ocioso e 
induz a  marginalidade, tornando a qualidade de vida urbana em décit para 
população local.

 A área de intervenção trata-se de um vazio na malha urbana que se congura no 
formato de uma vala rebaixada, desconectando a malha viária e dividindo a 
comunidade residente do local.

PROBLEMÁTICA

Maringá

PARANÁ

Limite de Município
MARINGÁ

LOCAL DE INTERVENÇÃO
ÁREA URBANA

AVENIDA XIX DE DEZEMBRO

N

OBRA DE REBAIXAMENTO DA LINHA FÉRREA:

1/7

FOTOS ATUAIS DO LOCAL DE INTERVENÇÃO:

 As dimensões aproximadamente da área sobre o túnel 
possuem 30 metros de largura e 540 metros de comprimento, uma 
área total de 16,200 m². Sua vizinhança tem por maioria lotes 
ocupados por residência unifamiliar e também encontra-se zonas 
de comércio e serviços locais com  importante setor comercial para 
região.

PROPRIEDADES DO LOCAL

 Dos 30m gerais de largura da área, 17m são ocupados pela 
laje do túnel, construído em concreto armado. Os demais 13m 

  Como mostrado na imagem abaixo a área destacada em 
laranja são os lotes vizinhos em primeiro plano existentes, onde 
possuem fachadas cegas diretas para a área da proposta.

uma faixa de terra em ambas laterais com aclive variável ,
possuindo a presença de taludes  em toda sua extensão,sendo sua 
maior altitude na região central  da área chegando a 7m .

 Com a implantação do projeto visa-se automaticamente com o 
tempo a população readequará suas fachadas quanto a abertura, 
proporcionando assim maior segurança ao local, tendo fachadas 
com “olhos” para o novo empreendimento.

são de área permeável, permitindo assim em sua área total,

As setas amarelas no mapa ao lado, mostram os dois únicos 
viadutos de ligação de vias que foi possível para o local, pois as 
demais vias possuem ângulações diferentes, não possibilitando a 
ligação das mesmas.

 Conexão e qualidade de vida urbana.

CONCEITO

 Conexão com entorno, com novo interligamento de vias sem 
saídas, por meio de viadutos, proporcionando nova opção de 
trajeto e menor uxo nas vias de uso atual. 

 Espaço público de descompressão urbana com variados tipos 
de uso para incentivar a prática de atividades físicas, 
possibilitando a interação física e social no local.

 Acessibilidade  fácil e usual dos pedestres para com o local, 
por meio de escadas e plataformas eletrônicas para portadores de 
necessidades especiais.
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 O setor Kids conta com uma grande área de playground, como escaladas 
nos taludes, escorregadores, balanço, gangorra, gira gira, escalada na corda, 
todos voltados para estímulo de coordernação motora e prática de atividade 
físicas das crianças. O espaço kids também conta com um balanço acessível para 
cadeirantes, proporcionando diversão e integração para todas as crianças 
independente suas diculdades motoras.

 O setor esportivo conta com uma grande estrutura de prática de esportes 
como, quadra poliesportiva, meia quadra, aparelhos xos de musculação, skate 
parque com arquibancadas para eventos, ATI, árvores de cesta de basquete 
proporcionando, interação social e grande estímulo a prática de esportes e 
atividades físicas independente a faixa etária.
 O setor alimentício se dá acessando o parque pela avenida XIX de 
Dezembro, este setor vem para proporcionar um espaço de alimentação local, 
podendo ser utilizado por estruturas móveis de comércio alimentício como, food 
trucks, feiras livres e comidas típicas.

 Todas estas informações podemos ver disponibilizadas na planta de 
setorização e implantação ao lado.

 A desconexão das vias dos bairros adjacentes, foi resolvida em dois pontos 
que possibilitaram a interligação das mesmas com a instalação de viadutos, 
proporcionando assim maior mobilidade entre os bairros e possibilidades de 
novos trajetos para população da região, descongestionando as poucas vias 
usuais da área.

 Deste modo o parque proporciona um grande leque  de aproveitamento 
local, onde cada setor tem suas características especícas e seu tipo de uso.
 O setor cultural dispõe de espaços de leitura, estrutura coberta para 
apresentação de audio e vídeo, concha acústica para pequenos eventos locais, 
estimulando assim o interesse cultural da população.

 O projeto do Parque Linear Cidade Jardim  foi desenvolvido com o intuito 
de revitalização urbana e melhoria  na qualidade de vida para a população local 
e entorno. A concepção do parque se deu em 5 principais setores, sendo eles: 
Setor culturar, setor kids, setor de descompressão, setor esportivo e setor 
alimentício.  

 O setor de descompressão e descanço do parque  se encontra 
propositalmente no centro do parque para amenizar a euforia dos demais 
setores. O espaço conta com um espelho d’água com chafariz e túnel de água 
saindo do talude, proporciona brincadeiras na água ou até mesmo parar e 
apreciar em um momento de descanço e relaxamento com o barulho das águas.

 O projeto conta com banheiros e administrativo em containers, acessos 
verticais em estruturas metálicas, proporcionando o emprego de tecnologias de 
construções limpas, sustentável e baixa manutenção, sendo uma boa opção por 
se tratar de um empreendimento público. 
 Por situar-se em um local escavado,  o parque possui desnível diferenciado 
das residências e ruas de seu entorno. A resolução para esta questão foi a 
implantação de acessos verticais com escadas e plataformas de elevação 
acessíveis em todas as ruas sem saídas que ali se encontram, para proporcionar 
e facilitar o melhor acesso ao parque e a máxima interação da população local.

 O parque conta com ciclovia em toda sua extensão, apresentada 
propositalmente com caminhos sinuosos, para melhor apreciação do ciclista 
para com o parque e propor baixa velocidade no uso da mesma . A ciclovia 
proposta tem ligação direta com a já existente  da Avenida XIX de Dezembro, e 
seu término na rua Vereador Arlindo Planas, possibilita a implantação e 
interligação futura entre a ciclovia  do parque e a  Avenida Brasil situada a três 
quadras do local . Inuenciando  assim em novos meios de locomoção para os 
habitantes.
 Além de toda estrutura apresentada o parque possui caminhos exclusivos 
para pedestre, garantindo mais segurança ao mesmo e permitindo a 
caminhabilidade no local.

PARQUE LINEAR CIDADE JARDIM: RECUPERAÇÃO URBANA E RESGATE DE ÁREA DE LAZER NA CIDADE DE MARINGÁ (PR)

M

SETORIZAÇÃO

Ciclovia
  

960,03m²
Área exclusiva para ciclistas.

Piso cimentício antederrapante.

Setor cultural

Espaço cultural com palco 
público e abrigo para exibições 

de áudio, vídeo.

825,38m²

  
Área Permeável

Taludes de contenção com 
vegetação gramínea, forração e 

arbórea

1.216,51m²
Caminho para pedestres, com 

piso cimentício antiderrapante.

Pista de caminhada

9.181,36m²
Área com playground, balanço 

acessível e abrigo de espera para 
os pais.

1.082,69m²

Circulação vertical

Acessos verticais ao parque
com plataforma elevatória de 

acessibilidade.

  
Setor kids

240m²

Espaço de descompressão e 
conforto das águas.

Setor das águas
  

559,74m²
Área com espelho d’água e 

chafariz.

Setor esportivo
1.358,80m²

Área de equipamentos para 
prática de esportes e atividades 

físicas

food trucks, feiras livres e 
eventos.

Setor alimentício
  

Área destinada a alimentação, 
543,89m²

Área verde 

1.177,78m².

1.881,01m²

  
Área de estacionamentos

Presença de vagas acessíveis e 
disponibilidade de diferentes 
usos ao local, como feiras e 

exposições. Piso cimentício anti- 
derrapante.

Área impermeável, com camada 
de vegetação gramínea e 

arbustiva
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Área de intervenção

N
Zr3 - Zona Residencial 3
Uso resindencial unifamiliar e bifamiliar. Uso residencial 
multifamiliar sem ou com outorna onerosa.

Uso residencial unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, 
comércio e serviços centrais e vicinais.

Ze17 - Zona de Armazéns (Zona Fiscal 09)

Zr6 - Zona Residencial 6

Uso residencial multifamiliar, comércio e serviços centrais e 
vicinais. 

ZCC - Zona de Comércio Central

Uso resindencial unifamiliar e bifamiliar. Uso residencial 
multifamiliar mediante outorna onerosa. Comércio e 
serviços centrais e vicinais.

LEGENDA

Área de intervenção

ZCS - Zona de Comércio e Serviços -
Uso residencial unifamiliar, bifamiliar, 
multifamiliar, comércio e serviços centrais 
e vicinais.

Zr4 - Zona Residencial 4
Uso residencial unifamiliar, bifamiliar, 
multifamiliar.

Zp01 - Zonas de Proteção Ambiental 01
Áreas de fundo de vale localizadas nas 
zonas urbana e rural.

RUA VEREADOR
 ARLINDO PLANAS AVENIDA XIX DE DEZEMBROPARQUE TALUDE VERDE TALUDE VERDEEDIFICAÇÕES VIZINHAS EDIFICAÇÕES VIZINHAS

565
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564 564
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Mapa  de cheios e vazios

IMAGENS DO LOCAL DE INTERVENÇÃO:

IMPLANTAÇÃO



 Cada setor possui sua identidade de vegetação, onde foram utilizadas espécies  com cores diferentes para 
cada qual,tornando-se cada setor do parque um atrativo em quesito de vegetação e acolhimento conforme a 
caminhabilidade pelo parque.
 

  As espécies de vegetações utilizadas são de clima tropical e sol pleno, para a garantia de sobrevivência 
das mesmas sem necessidade de manutenção intensa. 

 Com fundamentos em estudos, pôde-se perceber o quão as áreas verdes são fundamentais para o espaço urbano e seus 
usuários, pensando nisso, o parque conta com grande área verde paisagística em toda extenção do parque, mais precisamente 
em todo o talude de contenção. Aproveitando do mesmo para implantação de jardins verticais em desenhos curvilíneos com a 
utilização de plantas de forração, gramíneas e arbóreas de porte médio.
 Sobre a laje do túnel hoje se encontra uma camada de terra de pouca espessura, não permitindo assim o plantio 
diretamente sobre o solo de plantas de médio porte. Para espécies  de maiores porte neste local foi utilizado de oreiras, 
proporcionando o aumento de área  de terra sobre a laje para  o desenvolvivento das plantas e também na ajuda em evitar 
problemas futuros com raízes da vegetação para com a estrutura da laje do túnel.

N

Agapanto Agapanthus 
africanus Sol pleno

Bulbosas,
Flores 

perenes

Entrada do 
parque  Av. 

XIX de 
dezembro. 

Grama 
Esmeralda

Zoysia 
japonica Sol pleno Gramados Todos 

setores

Clúsia Clusia 
fluminensis

 Meia 
sombra, Sol 

pleno
Arburstos Todos 

setores

Capim do 
Texas

Pennisetum 
setaceum Sol pleno

Folhagens, 
Forrações 

ao Sol Pleno
Todos 

setores

Margarida Leucanthe-
um vulgare

Meia 
Sombra, Sol 

Pleno
Flores 

Perenes
Todos 

setores

Crisântemo
Argyranthe-

mum 
frutescens

Sol pleno
Flores 
anuais, 
Flores 

Perenes

Setor 
alimentício

Crisântemo
Argyranthe-

mum 
frutescens

Sol pleno
Flores 
anuais, 
Flores 

Perenes

Setor 
esportes

Hera Hedera helix
Meia 

sombra, Sol 
pleno.

Folhagens,  
Forrações 

ao Sol 
Pleno, 

Trepadeiras

Setor de 
Descom-
pressão e 

setor cultural         

Heuchera Heuchera sp
Meia 

sombra, Sol 
pleno.

Folhagens, 
Forrações 

ao Sol Pleno
Setor kids

Dipladênia Mandevilla 
splendens

Meia 
sombra, Sol 

pleno.
Trepadeiras

Setor 
alimentício 
(pergolado)

Buxinho
Buxus 

sempervi-
rens

Meia 
sombra, Sol 

pleno.
Arbustos Todos 

setores

Azaléia Rhododen-
dron simsii Sol pleno Arbustos

Setor de 
descom-
pressão

Murta de 
Cheiro

Murraya 
paniculata

Meia 
sombra, Sol 

pleno

Arbustos, 
árvores, 

cercas vivas

Setor de 
descom-
pressão

Pata de 
vaca

Bauhinia 
variegata Sol pleno

Árvores, 
Árvores 

ornamentais
Todos 

setores

Árvore do 
viajante

Ravenala 
madagasca-

riensis
Sol pleno

Palmeiras, 
Plantas 

Esculturais

Entrada do 
parque  Av. 

XIX de
dezembro.

Palmeira de 
saia

Washingto-
nia filifera Sol pleno Palmeiras Todos 

setores

SÍMBOLO IMAGEM NOME 
POPULAR
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CIENTÍFICO INSOLAÇÃO CATEGORIA LOCAL 
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MCORTE LONGITUDINAL DO TERRENO

IMPLANTAÇÃO ESQUEMÁTICA

Ÿ Estrutura coberta de exibição de audio e 
vídeo com acessibilidade

Ÿ BWC em conteiner

Ÿ Viaduto de passagem para pedestres e 
autos

Ÿ Bancos de descanso

Ÿ Túnel verde

Ÿ Manilhas de leitura

Ÿ Pista de caminhada 

SETOR CULTURAL

Ÿ Portal de acesso R. Vereador Arlindo Planas

Ÿ Concha acústica com arquibancada

Ÿ Taludes com vegetação de forração.

Ÿ  Estacionamento com vagas acessíveis

Ÿ Acesso vertical com acessibilidade PNE

Ÿ Ciclovia
Ÿ Área total: 825,38m²

Ÿ Taludes com vegetação de forração.

Ÿ Playgroud 

Ÿ Pista de caminhada 

Ÿ Balanço acessível para cadeirantes
Ÿ Acesso vertical com acessibilidade PNE

SETOR KIDS

Ÿ Ciclovia

Ÿ Parede de escalada no talude
Ÿ Abrigo coberto para os pais

Ÿ Área total: 1.082,69m²

SETOR DE DESCOMPRESSÃO

Ÿ Túnel de água 
Ÿ Bancos de descanso estilo parklets
Ÿ Bicicletário

Ÿ Espelho d’água com chafariz

Ÿ Taludes com vegetação de forração
Ÿ Acesso vertical com acessibilidade PNE
Ÿ Pista de caminhada 

Ÿ Vegetação arbustiva

Ÿ Área total: 559,74m²
Ÿ Ciclovia

Ÿ Árvore garrafão

Ÿ ATI
Ÿ Skate parque com arquibancada

Ÿ BWC em conteiner
Ÿ Bicicletário
Ÿ Bancos de descanso estilo parklets

Ÿ Aparelho de musculação

Ÿ Vegetação arbustiva
Ÿ Taludes com vegetação de forração

SETOR ESPORTIVO

Ÿ Acesso vertical com acessibilidade PNE
Ÿ Pista de caminhada 

Ÿ Área total: 1358,80m²

Ÿ Quadra poliesportiva
Ÿ Meia quadra 

Ÿ Ciclovia

Ÿ BWC em Container
Ÿ Estacionamento com vagas PNE
Ÿ Portal de entrada da Av. XIX de Dezembro

Ÿ Acesso vertical com acessibilidade PNE

Ÿ Pergolado coberto para refeição
Ÿ Adiministração em container

Ÿ Bancos de descanso estilo parklets

Ÿ Área total: 543,89m²

Ÿ Taludes com vegetação de forração

Ÿ Espaço para food truck  ou feiras livres

Ÿ Pista de caminhada 

SETOR ALIMENTÍCIO

Ÿ Ciclovia



M

CICLOVIA VIADUTO

ACESSO
VERTICALQUADRA

PISTA DE SKATE

ARQUIBANCADA
ÁREA VERDE

ÁREA PERMEÁVEL

CORTE CC - PRAÇA SKATE

ÁREA PERMEÁVEL CICLOVIA ÁREA VERDE

A.T.I.
ACESSO
VERTICAL

ACESSO VERTICAL
BWC CONTAINERVIADUTO

CORTE BB - PRAÇA A.T.I.
M

CHAFARIZ

CORTE EE - SETOR DE DESCOMPRESSÃO

CICLOVIA
ACESSO
VERTICAL

ÁREA PERMEÁVEL

CAMINHO DE PEDESTREVIADUTO

ÁREA PERMEÁVELBANCOS

M

CAMINHO DE PEDESTRE
ACESSO VERTICALACESSO VERTICAL VIADUTO

MEIAS QUADRAS BWC CONTAINER

ÁREA PERMEÁVEL
ÁREA PERMEÁVEL

CICLOVIA

CORTE DD - SETOR DE ESPORTES 
M

ACESSO
VERTICAL

CICLOVIAÁREA PERMEÁVEL
VIADUTO PLAYGROUND
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