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DIRETRIZES PROJETUAIS DA ARQUITETURA INCLUSIVA NOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS DA REGIÃO CENTRAL DE MARINGÁ 

  

   

Brendo Conartioli  

  

   

RESUMO    

  

Para se conservar a intrínseca história de Maringá, é preciso entender as possíveis maneiras de 

acessibilidade e inclusão nos espaços públicos que busquem conservar a memória daquilo que 

fomos e do que somos e, assim, preservar a identidade de um certo local. Para isso, é preciso 

discutir a integração social e cultural no espaço urbano, o que implica, primeiramente, entender 

que se trata de ações de reconhecimentos individuais. Este artigo tem por objetivo salientar a 

importância de dirigir o olhar para as pessoas com mobilidade reduzida sejam elas , idosos, 

gestantes, lactantes e pessoas Portadoras de Necessidades Especiais ou PCDs na utilização do 

espaço público, pois segundo algumas pesquisas realizadas nos mostra as dificuldades 

enfrentadas nas cidades por estas pessoas , durante a análise, foi possível compreender que  

preservar os espaços públicos é destinar  a mobilidade urbana a inclusão social e a cultura 

regional  de maneira integrada, em direção a  uma identidade coletiva, agindo diretamente no 

reconhecimento material destes espaços, que representam a identidade da população de 

Maringá e região. Nesse sentido, é preciso estabelecer espaços de apoio que fomentem o uso, 

respeitando a inclusão e a preservação do espaço público. Desta forma, valorizar um bem 

implica em reconhecê-lo como parte integrante de sua identidade social e cultural, somente 

desta maneira será possível atuar na defesa da arquitetura inclusiva. 

  

Palavras-chave: Identidade cultural. Inclusão Social. Mobilidade Reduzida. Espaço Público 

Urbano.   

    

  

 

PROJECT GUIDELINES FOR INCLUSIVE ARCHITECTURE IN PUBLIC SPACES 

IN THE CENTRAL REGION OF MARINGÁ 

ABSTRACT  

 

  

In order to preserve the intrinsic history of Maringa, it is necessary to understand the possible 

ways of accessibility and inclusion in public spaces that seek to preserve the memory of who we 

were and what we are and, thus, preserve the identity of a certain place. For this, it is necessary 

to discuss social and cultural integration in the urban space, which implies, first of all, to 

understand that these are actions of individual recognition. This article aims to highlight the 

importance of looking at people with reduced mobility, whether they are elderly, pregnant 

women, lactating women and people with Special Needs or PCDs in the use of public space, as 

according to some research carried out shows us the difficulties faced in the cities by these 



 

people, during the analysis, it was possible to understand that preserving public spaces is to 

destine urban mobility to social inclusion and regional culture in an integrated way, towards a 

collective identity, acting directly in the material recognition of these spaces, which represent the 

identity of the population of Maringá and region. In this sense, it is necessary to establish support 

spaces that encourage use, respecting the inclusion and preservation of the public space. Thus, 

valuing a good implies recognizing it as an integral part of its social and cultural identity, only 

in this way will it be possible to act in defense of inclusive architecture. 
  

Keywords: Cultural Identity. Social Inclusion. Reduced mobility. Urban Public Space.  
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1 INTRODUÇÃO    

  

A arquitetura inclusiva teve seu início diretamente ligado à Segunda Guerra Mundial, 

período em que veteranos de guerra, muitos deles mutilados, não conseguiam mais exercer 

funções do dia-a-dia. Deste modo, as barreiras arquitetônicas e os desconfortos das edificações 

ficaram evidentes para as pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PNE). Após o fim da 

Segunda Guerra, surge à primeira padronização de acessibilidade nos Estados Unidos, cujo 

surgimento culminou no conceito de Design Universal, ou seja, produtos e ambientes que 

pudessem ser usados por todas as pessoas.   

No Brasil, a arquitetura inclusiva chegou apenas na década de 1980, quando ocorreram 

transformações nas legislações e normas técnicas. Atualmente, a acessibilidade está presente 

em diversos locais, tais como: em vias públicas, nas áreas de convívio pessoal e social, no 

transporte coletivo, no mobiliário urbano e em edificações públicas. (ROMANINI; MARTINS, 

2014).  

  

  

2 A INCLUSÃO NA ARQUITETURA   

  

2.1 CONCEITO DE ACESSIBILIDADE   

  

A legislação brasileira prevê os direitos das pessoas portadoras de necessidades 

especiais, por meio da lei de inclusão social da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 visa assegurar e promover desde condições 

de igualdade até a criação de oportunidades para que as pessoas exerçam seus direitos de forma 

livre e inclusiva (BRASIL, 2015).  

Segundo o Estatuto da Pessoas com Deficiência,  

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:  

I - Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 

com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;  
II - Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação 

ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;  
III - Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 
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da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;  
IV - Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição 

e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 

circulação com segurança, entre outros, classificadas em:  
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 

privados abertos ao público ou de uso coletivo;  
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;  

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;  

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação;  
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou 

prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade 

de condições e oportunidades com as demais pessoas;  
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa 

com deficiência às tecnologias.  
(BRASIL, 2015)  

Como exemplificado na citação, podemos também atuar de tais maneiras nos 

espaços públicos.  

  

Alguns dos conceitos envolvidos no princípio da inclusão na arquitetura culminaram 

na representação de projetos e modelos para uma padronização estética de projetos a partir do 

período Modernista. De acordo com Campos (2011),   

O conceito de Design Universal relaciona-se ao “Design Inclusivo” e ao 

“Design para todos”. Significa um enfoque diferenciado para produtos, 

serviço e ambientes que podem ser usados por todas as pessoas 

independentemente da idade, habilidade ou condição de saúde. (CAMPOS, 

2011, p. 37)     

  

O conceito de acessibilidade universal é representado a seguir na figura 1.   

  

Figura 1. Conceito da acessibilidade universal  
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Fonte: Cambiaghi (2017).  

  

A sociedade desenvolve-se quando encontra mecanismos (métodos e 

técnicas) que incluam todos os grupos de indivíduos que a compõe, 

muitos destes indivíduos eram anteriormente excluídos, como é o caso 

das pessoas com Deficiência Visual, constituído tanto pelas pessoas 

cegas como as de baixa visão (SILVA, 2013).  

  

Muito tem sido feito desde o início das primeiras mudanças em prol da inclusão, 

entretanto, esta ainda não atingiu um nível satisfatório em meio a sociedade. Segundo 

estatísticas do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), aproximadamente 46 milhões de 

brasileiros, ou seja, cerca de 24% da população, declaram-se com algum tipo de deficiência 

(mental, motora, visual e/ ou auditiva). Considerando essa realidade e tendo em vista que a 

habitação é um direito básico do cidadão, para que esse direito seja garantido é necessário 

implementar soluções construtivas e tecnológicas em prol das pessoas Portadoras de 

Necessidades Especiais, a lei, no entanto, ainda não aborda estas necessidades.   

Deste modo, é importante que os arquitetos e engenheiros comecem a pensar em um 

método para a elaboração destes espaços. A legislação, mesmo não garantindo o direito de uma 

residência acessível, deixa evidente a necessidade e o direito que estas pessoas têm quanto à 

implantação de rampas, corrimãos, sinalização, acessos sem barreiras, entre outros (MELO, 

2011).  

Além disso, não é possível pensar em um habitat inclusivo e acessível sem o 

conhecimento das implicações do Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma condição de 

saúde caracterizada pelas dificuldades de comunicação, comportamento e interação social. De 

forma genérica, os autistas possuem uma percepção diferenciada dos espaços ao seu redor e, 

por este motivo, qualquer fator de desordem, como calçadas que não se comunicam, sistema 

viário desconexo ou condições desfavoráveis de conforto – térmico, luminoso e sonoro – podem 

acarretar em confusão mental ou regressão em tratamentos. A situação é complexa, pois não há 

apenas uma forma de autismo, mas várias nuances que constituem desafios específicos para 

cada indivíduo. (OLIVEIRA; CHAVECO, 2019). A questão, embora complexa, tem o direito 

de ser levado em conta, para isso é preciso que haja o esforço da comunidade, dos profissionais 

urbanistas e órgãos públicos e privados para tentar minimizar ao máximo os danos causados às 

pessoas do Espectro Autista da melhor maneira possível.  

  

2.2 USABILIDADE  
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Atualmente, 10% da população brasileira é constituída de pessoas portadoras de 

deficiência física, especialmente a motora. Os Portadores de Necessidades Especiais (PNE) 

encontram muitas dificuldades por onde passam: lojas, restaurantes, boates, escolas, shopping, 

lugares públicos em geral. Estes locais, na maioria das vezes, não estão preparados para 

recebêlos, o que causa um grande desconforto e faz com que eles nem sempre saiam de casa 

sozinhos, fatores estes que impedem os PNE de exercerem seu direito constitucional do ir e vir, 

de acordo com a Constituição Federal, de 1988 (BRASIL, 1988), para trabalho ou para lazer, 

sem sofrer qualquer impedimento ou discriminação. Arquitetos, engenheiros, médicos, 

professores, designers, comerciantes e outros profissionais liberais ou não devem adaptar-se 

para atender aos PNE. (NEU, 2007)   

Foram realizadas pesquisas acerca do tema, uma das entrevistadas foi a designer de 

interiores, Thais Naiara Oler Conartioli, que relatou: “Vejo poucos trabalhos e espaços públicos 

e culturais voltados à inclusão social, meu intuito é trabalhar com projetos inclusivos, porém 

vejo que tanto os espaços quanto as pessoas não possuem interesse ou não estão preparados 

para receber/acessar esse tema. Desejo que haja uma conscientização para que todos nós 

compreendemos que somos iguais independente das diferenças físicas ou psicológicas”.    

Outra entrevistada, dessa vez uma pessoa com mobilidade reduzida, foi Recilda da 

Cruz Oler, de 60 anos, ela diz que “devido aos problemas de articulações e desgaste ósseo, 

tenho dificuldades para acessar livremente todos os espaços, por exemplo, subir escadas, entrar 

em um transporte coletivo, desníveis em calçadas e ruas, entre outros. Procuro locais que 

tenham rampas, no entanto nem sempre consigo encontrar, levando-me a realizar o trajeto com 

dificuldade”.    

É importante ressaltar que, quando se discute a questão da inclusão, as pessoas tendem 

a pensar em deficiente físico e, a limitarem essa conceitualização apenas às pessoas que andam 

em cadeiras de roda, entretanto existem outros deficiências físicas e sociais que devem ser 

lembradas, como é o caso da Deficiência Visual, da Deficiência Auditiva, da Deficiência 

intelectual e mental, além dos casos de pessoas com Mobilidade Reduzida, sejam elas 

temporárias ou permanentes, tudo isso relacionado também à falta de equipamentos culturais, 

educacionais e esportivos que atendam esse público. Este tema é abrangente suas necessidades 

são variadas como as de qualquer ser humano e, por isso, só podem ser atendidas por uma 

variedade de serviços e equipamentos, o que falta, de fato, é informação sobre como atender as 

pessoas e o espaço urbano.  

De acordo com Neu (2007), o preconceito influencia diretamente nesses casos, levando 

os portadores a enfrentarem dificuldades no dia a dia. Estas dificuldades causadas pela 
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inacessibilidade e a inadequação dos espaços públicos podem ser atenuadas pela sociedade 

causando menos constrangimento para aqueles indivíduos que possuem alguma deficiência ou 

mobilidade reduzida. A igualdade de direitos é universal e isso deve garantir que nenhuma 

pessoa com deficiência se sinta constrangida ao usar um banheiro, pegar um ônibus ou utilizar 

um elevador, da mesma forma como o indivíduo que não possui uma deficiência também não 

se sentiria exposto nestas situações.   

   

  

2.3 DESINGN UNIVERSAL  

  

Em 1987, Ron Mace, que era cadeirante e respirava com uso de aparelho, passou a 

desenvolver as ideias para o Design Universal. Mace acreditava que não se tratava do 

nascimento de uma nova ciência ou estilo, mas sim de uma percepção de aprimorarmos as coisas 

que são projetados, tornando-as utilizáveis para todos. Na década de 90, juntamente com 

arquitetos, criou um grupo para defender seus ideais, no qual estabeleceram os sete princípios 

do desenho universal (NASSRALLAH, 2010 apud ROMANINI; MARTINS, 2014). Hoje estes 

conceitos são utilizados mundialmente, sendo adotados para qualquer programa de 

acessibilidade plena. Os conceitos são os seguintes:   

• Equitativo/Igualitário: ambientes, objetos e produtos que podem ser 

usados por pessoas com diferentes capacidades, tornando todos os espaços 

iguais;   

• Uso flexível/Adaptável: planejar produtos que atendam pessoas com 

habilidades distintas, sendo adaptáveis a diferentes formas de uso;   Uso 

simples e intuitivo: de simples entendimento, compreensível para qualquer 

pessoa independente de sua idade, conhecimento, habilidade de linguagem ou 

nível de concentração. Informação de fácil percepção: quando a informação 

necessária é comunicada de modo que atenda às necessidades do receptador;   

• Tolerância ao erro/Seguro: previsto para minimizar riscos e possíveis 

consequências de ações eventuais ou não propositadas;  

• Esforço físico mínimo: para ter seu uso eficaz, com comodidade e o 

mínimo de fadiga;  

• Dimensionamento de espaços para acesso e uso abrangente: que 

determina dimensões e espaços adequados para o acesso, alcance, 

manipulação e uso, independente das dimensões de um corpo, da postura ou 

mobilidade do usuário;   

(MACE, 1987, p. 06 apud ROMANINI; MARTINS, 2014).  

  

A compreensão destes princípios é definitiva para a mudança de paradigma na 

arquitetura e no urbanismo, pois leva experiências e metodologias voltadas à democratização 

dos ambientes públicos e privados para todos os usuários.  

https://blogs.uw.edu/ses9/hstcmp-358-spring-2015/spanish-americas-and-brasil/ben-green-portuguese-impact-on-slavery-in-brazil/
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3 A INCLUSÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS NA CIDADE DE MARINGÁ   

  

É preciso compreender o espaço público como espaço do convívio, de sociabilidade, 

de integração social, um local de manifestações que acontecem sob uma perspectiva histórica. 

O espaço público funciona como formadora da cultura da identidade local, sendo as praças, os 

parques, os espaços destinados ao lazer e ao entretenimento os equipamentos que favorecem tal 

apropriação. Segundo alguns autores,   

como Aelbrecht (2016), consideram como público todo o espaço que é 

acessível ao público de forma geral, onde se manifesta a esfera pública, mesmo 

que esses sejam espaços privados ou espaços intermediários (semipúblicos), 

como os bares, shopping centers e clubes. [por sua vez] Gordon Cullen (2010), 

em sua obra Paisagem urbana 14, também diz que “(...) abrigo, sombra, 

conveniência e um ambiente aprazível são as causas mais frequentes da 

apropriação de espaço, as condições que levam à ocupação de determinados 

locais” (GALVÃO, 2012, p. 25).  

  

Figura 2. Conceito da inclusão social  

 
  

Fonte: Autoria própria.  

Segundo oque se afirma por GALVÂO (2012), é comum a afirmativa de que os 

espaços públicos, praças e centros tradicionais das cidades brasileiras degradaram-se, foram 

indevidamente ocupados pela iniciativa privada ou, simplesmente, morreram.  
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Sabemos que os espaços públicos  mudam  com o tempo seja na suas características 

de uso no abandono ou até mesmo na sua demolição, o que falta  neste sentido é políticas 

públicas que tornam estes espaços que antes estavam ociosos em ocupações de interesses 

públicos ou privados, fazendo com que estes espaços sejam destinados a fins de incentivo 

cultural e de apreciação a memória historiografia da cidade de Maringá.  

Costa Gomes (2001) considera que se trata de um processo muito abrangente, 

complexo e com manifestações e aspectos amplamente variados, “de fato, sua magnitude pode 

compreender desde uma simples ocupação da calçada até o fechamento de ruas ou de bairros 

inteiros” (COSTA GOMES, 2001, p. 184).  

Segundo oque se afirmar por Galvão  

  

3.2 MÉTODOS   

  

Segundo Aloma (2013), o início da reapropriação do espaço público estará garantido 

se forem cumpridos ao menos determinados princípios:  

• Assegurar uma convivência razoável entre o pedestre e o automóvel 

particular, que pode ser obtido a partir do nivelamento de ruas e calçadas, para 

uma distribuição mais racional dos espaços correspondentes a uns e outros; 

também controlando a velocidade, as regras de estacionamento nas vias 

públicas e o tipo de pavimentos.  

• Estimular a redução do uso do automóvel particular a favor de um 

transporte público eficiente e econômico, uma frota de taxis (que nunca 

estacionam, se trabalham bem) e a geração de facilidades para o uso de 

bicicletas (ciclovias seguras, serviço municipal de aluguel), todo isso pensado 

a partir de uma articulação inteligente entre os diversos sistemas de transporte. 

 Garantir uma acessibilidade universal, a partir da eliminação de barreiras de 

todo o tipo para as pessoas com necessidades especiais.  Incluir o verde em 

todos os lugares possíveis: ruas, parques, jardins, fachadas verdes, coberturas 

verdes, como uma maneira de enriquecimento da paisagem urbana, redução 

da poluição e criação de ambientes mais qualificados.  

• Consolidar a segurança cidadã, não apenas a partir de ações repressivas, 

mas, sobretudo com ações dissuasivas: iluminação pública, uso do espaço 

público com animação diurna e noturna, heterogeneidade de usos e 

acessibilidade a eles, presença de habitações em todos os setores da cidade e 

obviamente, trabalho de integração social e mitigação da pobreza.  

• Assegurar mobilidade física e virtual que permita uma conectividade 

efetiva e um fluxo eficiente de pessoas e informação. Na era digital, onde as 

novas tecnologias aproximam os indivíduos no cyberspace, ao passo que as 

distanciam no espaço real, o papel que tem a possibilidade das redes sem fio 

de conexão a internet nos espaços públicos é fundamental, como um elemento 

a atrair e juntar no mesmo espaço os indivíduos que querem navegar solitários 

“mar adentro”.  
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• Considerar o espaço público como o lugar por excelência para interagir 

com a arte em geral: uma galeria gigante, um enorme museu, um teatro 

singular... onde as mais diversas manifestações artísticas podem ter lugar de 

maneira efêmera, temporal ou mesmo permanente. Isto permite democratizar 

o consumo cultural.  

• Cuidar de maneira especial o desenho do mobiliário urbano, a 

sinalização e informação como elementos não apenas funcionais, mas também 

de prazer estético; banir a publicidade comercial.  

• Garantir um tratamento adequado das fachadas, com as consequentes 

ações essenciais nos interiores dos imóveis, e a imagem urbana em geral, 

enterrando as redes de infraestrutura para eliminar a contaminação visual que 

elas provocam.  

• Aproveitar os espaços intersticiais de grande escala no tecido urbano, 

os setores de atividades obsoletas ou abandonadas, para a criação de Grandes 

Espaços Públicos Urbanos que ajudem a “costurar” a cidade, aproximar e 

conectar lugares isolados para gerar novos fluxos e encontros.   
(ALOMA, 2013, p. 15)  

  

Analisando tais princípios na cidade de Maringá, no Paraná, observa-se que há espaços 

urbanos consolidados que se desenvolveram com a intrínseca história da cidade, mas, apesar 

disso, ainda existem lacunas destes espaços em relação à sociedade (figura 3). Galvão (2012), 

por sua vez, definiu concluiu que a prática de segregação nos espaços urbanos de Maringá 

reflete a maneira que a sociedade recebe estes espaços, enfatizando a responsabilidade que a 

mesma tem de não apenas compor o espaço urbano, mas integrar de forma homogênea estes 

espaços públicos. Galvão (2012) chama atenção para   

[...] o modo como as práticas segregacionistas do poder municipal e das elites 

locais maringaenses se articulam com a criação/recriação do espaço público, 

procuraremos centrar nosso foco de análise em espaços em que esteja presente 

certa forma de ambiguidade, ou seja, uma dissociação entre a utilidade para os 

quais foram configurados e sua apropriação por agentes pertencentes a uma 

categoria que se sente excluída pelo processo histórico capitalista. (GALVÃO, 

2012, p. 02)  

  

Figura 3. Mapa de localização da cidade de Maringá-PR  
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Fonte: Autoria própria.  

Segundo Ferreira (2014), a segregação espacial em Maringá é nítida ao constatar-se 

que sendo a terceira maior cidade do estado do Paraná, com 385.753 mil habitantes segundo o 

IBGE (2013), esta não possui favelas (p. 04). A pesquisadora ressalta também que Maringá 

nasceu e consolidou-se como uma cidade segregadora, dividida por espaços sociais previamente 

demarcados, pois, apesar de ser uma cidade planejada, ela é dividida em lotes e bairros que 

caracterizaram uma ocupação espacial socialmente diversificada, devido aos seus diferentes 

preços.  

   

4  ANALISANDO  OS  ESPAÇOS  PÚBLICOS  PERTINENTES  AO  EIXO  

MONUMENTAL   

  

Com base nos conceitos abordados pelos autores mencionados no decorrer do artigo, 

será feito uma análise dos espaços públicos da região central de Maringá, onde se concentra um 

grande número de pessoas. Estes espaços apresentam deficiências e potencialidades, porém 

como se trata de incluir a sociedade não só de Maringá, mas também das regiões que 

circunvizinham a cidade, é necessário questionar os espaços públicos levando em consideração 

as pessoas, os equipamentos públicos e a mobilidade para fundamentarmos a carência aparente 

na áreas consolidadas.  

50 250  Km 5 30  Km 

ZONA URBANA 

ZONA CENTRAL 

PLANO INICIAL  
N 
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Figura 4. Mapa de Equipamentos públicos pertinentes ao eixo monumental de Maringá 

  

 
Fonte: Mapa de autoria própria, imagens retiradas do Google Street View (2020).  
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É possível classificar os itens presentes no eixo monumental de Maringá, como exemplifica a 

Tabela 1 a seguir.  

  

Tabela 1. Classificando as análises dos espaços Urbanos do eixo monumental de  

Maringá-PR  

Grupo Itens analisados  

Equipamentos 

Urbanos  

Teatro  

 

Museu 

 

Biblioteca  

 

Centro esportivo  

 

Mobilidade 

Urbana  

Acessibilidad

e 

 

Integração 
social 

 

Caminhabilidade 

 

Recreação  

 

Uso e ocupaçã 

do solo  

Uso 

noturno o 

  

Zoneamento 

diversificado 

 

Entorno Imediato 

 

Parques Urbano 

 

Classificaçao BOM REGULA

R 

IRREGULA

R 

INESXISTENTE 

Fonte: Autoria própria  

  

Tabela 2. Resultante das Analises do espaço Urbano pertecente ao eixo monumental de  

Maringá-PR  

  
Fonte : Autoria própria.  
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Ao analisar os resultados obtidos no levamento de equipamento urbano da cidade de 

Maringá, no Paraná, foi identificada a necessidade de compor um memorial cultural, voltado 

aos incentivos culturais, artísticos e sociais implementando valor na história de Maringá.   

Atualmente, temos em Maringá a SEMUC que tem sob seu comando e administração 

os seguintes equipamentos culturais: Teatro Calil Haddad; Teatro Reviver; Teatro Barracão; 

Cine Teatro Plaza; Biblioteca Central; Biblioteca Mandacaru; Biblioteca Alvorada; Biblioteca 

Vila Operária; Biblioteca Parque das Grevíleas; CAC - Centro de Ação Cultural; Salão Social 

CSU-Centro Social Urbano; Espaço Cultural Avenida Center; Sala no Espaço da Juventude 

Brinco da Vila; Sala Joubert de Carvalho; CEU - Centro das Artes e dos Esportes Unificados - 

Iguatemi; Espaço Mais Cultura; Praça da Catedral. Espaços estes que visam o agrupamento 

social e objetivam trazer a identidade da cultura maringaense. Estes equipamentos, no entanto, 

apresentam restrições de uso, que seriam, por exemplo, o horário de funcionamento, muitos 

deles não apresentam segurança, não abrange de forma eficiente a população e, além disso, 

muitos deles  estão deteriorados por falta de políticas públicas que administrem sua manutenção 

e uso de forma adequada e atenta.   

Desta forma, fica evidente que a cidade de Maringá necessita de um equipamento que 

fomente o uso da população, tendo uma maior apropriação dos espaços públicos e evitando a 

dispersão e a não inclusão social, para isso, foi analisado o mapa de Maringá e os seus vazios 

urbanos, que deixam marcas do abandono na malha urbana. A análise levou em conta os 

seguintes fatores:   

   A mobilidade Urbana  

O deslocamento da população de Maringá e região, nos equipamentos mencionados 

anteriormente, pois a maioria da população necessita do transporte público ou de automóveis 

particulares para chegarem até estes locais;   

• Retrospectiva Histórica    

Este princípio foi destinado a escolha do lote, para implementar o conceito de um 

centro cultural para a cidade de Maringá-PR. Com isso, foram analizados tanto o vazio urbano 

quanto a história da cidade, que foi crucial para a escolha do lote da antiga Rodoviária de 

Maringá, nomeada como Américo Dias Ferraz, em 1962. A rodoviária foi um legado que deixou 

a sua marca no coração dos maringaenses com a sua demolição e, nos dias atuais, o lote tem se 

tornado pátios para abrigo de ônibus e etc.;  

• Lei Municipal  

Foi analisado, junto ao Geoprocessamento de Maringá-PR, a utilização deste lote para 

o centro cultural, que Z-15, destinado a fins culturais e sociais, com isso correspondeu de fato 
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com a ideia inicial de destinar à Maringá e região um centro cultural que fique ao lado do novo 

terminal intermodal, cujo intuito é destinar os ônibus aos bairros da cidade.   

Figura 5 ant projetos de 2010 que foi proposto para a área de intervenção   

 

 

Figura 6 Construtora Casa Alta, de Curitiba, Arquiteto Gilmar Ferdinandi, prever edificil 

comercial de 2 torres com 36 pavimentos.    
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Figura 7 Projeto Requalificação do Eixo Monumental de Maringá DE 2019: Realizada pelo 

escritório Natureza Urbana Prevêr praça no espaço da antiga rodoviária de Maringá - PR  

 

O memorial cultural tem por objetivo trazer benfeitorias ao município de Maringá-PR, uma 

delas é requalificar a área que circunvizinha o terminal intermodal, a praça Raposo Tavares, o 

Cine Plaza, entre outros, que atualmente funcionam apenas nos períodos matutinos, e, durante 

a noite, ficam totalmente impróprios ao uso por questões de segurança, uma vez que estas áreas 

atualmente viraram abrigos de pessoas que consomem produtos ilícitos.   

A ideia é compor o Memorial Cultural de modo a colocar um fim ao mal-uso deste 

espaço público e a não integração social, trazendo nos períodos noturnos eventos que ocorram 

para o lado externos do empreendimento, funcionando como uma lanterna para as áreas de 

penumbra, requalificando espaços que antes não eram utilizados e incentivando o acesso à 

cultura e à inclusão de uma cidade que nasceu de uma canção.  
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5 CONCLUSÃO    

  

Buscou-se, ao longo do trabalho, destacar o papel da arquitetura na elaboração de 

equipamentos urbanos que levem em conta os diferentes indivíduos, trabalhando especialmente 

com a criação de espaços inclusivos e a eliminação das barreiras, sejam elas físicas ou não. 

Espera-se que esse trabalho sirva de base para futuras pesquisas sobre a inclusão na arquitetura, 

levando em conta o conceito de acessibilidade aliado ao planejamento arquitetônico dos espaços 

públicos e privados.  

Entender o conceito de acessibilidade ao espaço público é o primeiro passo para a 

conscientização do tamanho do universo deste tema, pois, além de muito amplo, estende-se a 

diversas áreas, desde a arquitetura, passando pelo design de produtos e, até mesmo, as 

ferramentas de comunicação. Tal consciência e clareza sobre a questão é fundamental para um 

novo olhar para a vida em sociedade. É necessário perceber as barreiras latitudinais também 

presentes ao nosso redor. Afinal, inclusão implica a geração de qualidade de vida, segurança, 

autonomia, mudança de mentalidade, evolução cultural e social e, especialmente, a promoção 

da igualdade de direitos. Ter em mente estes fatores que compõem a questão da inclusão 

significa lembrar-se que os espaços deveriam ser planejados e construídos para todos.  

A proposta para uma concepção de espaço urbano inclusivo para cidade de Maringá 

parte da analise feito no decorrer do artigo, ficando notório a escassez de espaços que englobam 

a sociedade de forma harmoniosa, consequentemente, é possível ver que os espaços estão 

desaparecendo da malha urbana, dia após dia, e a participação da sociedade também tem 

deixado a história à mercê da utilização imprópria. Com isso, a ideia é fomentar o uso dos 

espaços trazendo consigo o culturalismo, a concepção do espaço públicos para diversos usos 

destinados a Maringá e às cidades que a circunvizinham.   
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muita gente conseguiu sua 
independência financeira, na luta 
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educação, e conseguem chegar 
onde estão as oportunidades de 
trabalho, renda e crescimento.

1920

2002

 

01

02

03

05

06

07

08

Catedral de Maringá 

Centro de ação Cultural 

Praça Raposo Tavares

AntigoTerminal Rodoviário Américo Dias Ferraz 

Novo Terminal Inter modal

Obelisco Eixo Monumental

Calção do Mercadão Municipal de Maringá 09

2010

2020

1962

2007

escala gráfica

0 100 500

06

01

09

10

02

07

08

04

Paulo Mendes da Rocha
Peter Haimerl 

05

04

Cine Plaza 

88

8
5

AV: TAMANDARÉ 

RUA: JOUBERT DE CARVALHO 

T
V.G

U
ILH

E
R

M
E

 D
E

 A
LM

E
ID

A

T
V.JÚ

LIO
 D

E
 M

E
S

Q
U

ITA
 F

ILH
O

PRAÇA
 RAPOUSO TAVARES 

03

50 250 Km 5 30 Km

Linha Férrea   

Avenida Brasil  
Avenida Getulho Vargas 
Limites do Plano Incial  

Zona Urbana
Zona Central
Plano Inicial

10 Vila Olímpica de Maringá 

Praça Raposo Tavares

ESTADO DO PARANÁ   MUNICÍPIO DE MARINGÁ    

MAPA SÍNTESE  
INTRODUÇÃO 

MEMORIAL- CULTURAL DE MARINGÁ 
ARQUITETURA INCLUSIVA NOS ESPAÇOS URBANOS DE MARINGÁ  

BRASIL   

 REQUALIFICAÇÃO URBANA Orientador: Me. Paulo Nino 
                 

Orientando:
                 

22

ZONEMAMENTO 
Zona Especial cultural (ZE-15) 

ZE-15 



FLUXOGRAMA 

ACOLHIMENTO 
SOCIAL

ATENDIMENTO 
PÚBLICO

ESPAÇOS
MULTIUSOS

CIRCULAÇÃO
 E

ESTAR

RECEPÇÃO
E

ESPERA

SALA DE 
ARQUIVOS DEPOSITO

SALAS 
SOCIOASSISTÊNCIAIS

SALA DE 
REUNIÃO

ENFERMARIA

BRINQUEDOTECA

COORDENAÇÃO

SANITÁRIOS

INSTALAÇÃO DE 
APOIO

SECRETÁRIA

SALA DE
REUNIÃO

SALA DE
ADM

SALA DE
REPROGRAFIA 

SALA DE
ARQUIVOS

SALA PARA ARTES
GRAFICAS  

VESTIÁRIOSADM MANUTENÇÃO

SALA 
DE

RESTAURO
DEPOSITO GERAL

SALA 
DE

ALMOXARIFE

ATIVIDADES SOCIO
CULTURAL

AUDITÓRIO
OFICINAS 

CULTURAIS

ÁREA DE CONVIVÊNCIAFOYER

SANITÁRIOS

PLATÉIAPALCOCAMARIM

SALA 
TECNICA

VESTIARIO
OFICINAS 

MÚLTIPLAS
ATIVIDADES

SALAS DE 
MÚSICA

SALAS DE 
DANÇA

BIBLIOTECA
E

MIDIOTECA

SAGUÃO
DE 

EXPOSIÇÃO 

SALA EXIBIÇÃO 
DE 

VIDEOS

SALA DE AUDIO

SALAS DE 
TEATRO

RESULTADOS?

trazer a indentidade da cidade
com o intuito de incentivo cultural 

com maior apropriação dos espaços 
públicos do entorno 

EQUIPAMENTOS 
ESPAÇOS PÚBLICOS

PRAÇAS / AÉREAS 
VERDES

MEMORIAL
CULTURAL

DE MARINGÁ

COMUNIDADE 
FOMENTAR A CONVIVÊNCIA E O USO DO ESPAÇO 

PÚBLICO IGUALITÁRIO 

OBJETIVO?COMO?

Atuar como Apoio Cultural 
e histórico, tendo como 
espremendo, música, artes
dança, e locais para leitura
e encontros comunitários  

A elabora de um espaço 
destinado ao uso comunitário 

com o intuito de resgatar a histórica da
 cidade de Maringá-PR fortalecendo 

a cultura e integração social   

C.D.P 

ORGANOGRAMA DE SETORES

PRAÇA
RAPOSO TAVARES 

CORTE LATITUDINAL 

CORTE LONGITUDINAL 

589 587

588 586

CORTE SETORIZAÇÃO LATITUDINAL

CORTE SETORIZAÇÃO  LONGITUDINAL 

Escala Gráfica 

Escala Gráfica 

Escala Gráfica 

Escala Gráfica 

132 Vagas para Automoveis 

61 Vagas para Motocicletas

61 Vagas para Bicicletas

6 Vagas para Automoveis 

INTEGRAÇÃO SOCIAL

SETORIZAÇÃO PRÉ-DIMENSIONAMENTO ORGANOGRA FUNCIONAL DA PROPOSTA 

TERMINAL 
INTER MODAL 

ACOLHIMENTO 
SOCIAL

ATENDIMENTO 
PÚBLICO

ESPAÇOS
MULTIUSOS

ATIVIDADES SOCIO
CULTURAL

AUDITÓRIO OFICINA 
CULTURAL

INSTALAÇÕES DE
APOIO

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇAO

PRAÇA RAPOSO TAVARES

SETOR
APOIO

SETOR
APOIO

SETOR
APOIO

SETOR
APOIO

TERMINAL INTER MODAL 
MARINGÁ

NRM-10.257 de 01/08/2016 diz: 
Edificações para cultura (Cinemas, teatros, museus e congêneres): 

Automóvel de pequeno porte  1 vaga/ 50 m2 (cinqüenta metros 

quadrados) de área construída, ou fração, da área total edificada 

coberta, sendo no mínimo 4 (quatro) vagas

Motocicletas: 1 vaga/25 m² de área construída 

Bicicletas  1 vaga/25 m² de área construída

.

OBS: Visto que á  um  numero demasiado de automóveis na cidade 

Maringá e que para diminuirmos o mal fluxo de carros e 

estacionamentos no centro  optamos por terceirizar as vagas de 

estacionamento do Memorial cultura de maringá a empresas como a 

ESTAPAR   que locam as vagas subtilizadas.

300

300

300

300
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6.642,00 8.634,60

sala de  Arquivo 10,00 13,00
Déposito 10,00 13,00
Sala Socioassitênciais 25,00 32,50

Sala de Reuniao 25,00 32,50

Enfermaria 10,00 13,00

Briquedoteca 25,00 32,50

Sala Coordenaçao 20,00 26,00

sanitário masculino 25,00 32,50

sanitário feminino 25,00 32,50
350,00 423,00

ESPAÇO MULTI USO

Foyer 50,00 65,00

Area de convivência 200,00 260,00

sanitário masculino 12,50 16,25

sanitário feminino 12,50 16,25

platéia 500,00 650,00

palco 200,00 260,00

área de apoio camarim 125,00 162,50

área de apoio sala técnica 125,00 162,50

Vestiário masculino 25,00 32,50

Vestiário  Feminino 25,00 32,50

área de apoio Depósitos 125,00 162,50

oficina Multiplas atividas 2 200,00 260,00

oficina Multiplas atividas 1 200,00 260,00

Sala de Música 1 50,00 65,00

Sala de Música 2 50,00 65,00

Sala de Dança e expressão Corporal 50,00 65,00

sanitário masculino 12,50 16,25

sanitário feminino 12,50 16,25

Depósitos 25,00 65,00

sala de exposição 250,00 325,00

Biblioteca e Midioteca 250,00 325,00

sala exibição video 250,00 325,00

salão audições 100,00 130,00
OFICINA CULTURAL

AUDITÓRIO

Teatro e Ambiente de Apoio 500,00 650,00

secretaria e recepção 50,00 65,00

sala de reuniões 25,00 32,50

sala de administração 25,00 32,50

sala de Arquivos Histórico da Cidade 12,50 16,25

sala de reprografias 12,50 16,25

sala para artes gráficas e preparo de materiais 25,00 32,50

sanitário masculino 12,50 16,25

sanitário feminino 12,50 16,25

oficinas 75,00 32,50

sanitário masculino 12,50 16,25

sanitário feminino 12,50 16,25

sala encarregado 12,50 16,25

depósito geral 25,00 32,50

almoxarifado geral 50,00 65,00

serviços gráficos 12,50 16,25

vestiário vigilância 50,00 65,00

vestiários limpeza 50,00 65,00
305,00 396,50

AlMOXARIFADO

DML

Circulação  e Estar 50,00 65,00
Bicicletário 20,00 23,00

sala de  maquinas 10,00 13,00
Déposito 10,00 13,00

Espaços  coworking 300,00 350,00

Playground  500,00 650,00

Praça 

1350,00 1423,00
ESPAÇO DE INTERAÇAO

ESTACIONAMENTO 

Vaga automóveis 1.000,00 1.300,00

Déposito de lixos 10,00 13,00

Circulação  e Estar 50,00 65,00
Recepção e Espera 100,00 130,00ATEDIMENTO AO PÚBLICO

SUB TOTAL SETORES

500,00 650,00

687,00 893,00

1.400,00 1.822,00

1.100,00 1300,00

2.025,00 2.632,50
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Museu da Memória
Arquitetos:Estudio America
Ano: 2009
Área construída: 10900 m²
Tipo de projeto: Cultural
Estrutura: Metal e Pedra
Localização: Avenida 
Matucana, Quinta Normal, 
Santiago, Chile

Arquitetos: Devaux & Devaux 
Architectes + atel'erarchitecture
Ano: 2015
Área construída: 2812 m²
Tipo de projeto: Cultural
Estrutura: estrutura de aço
Localização: Bastia-França

Teatro-Biblioteca-Centro 
Cultural Alb'Oru / Devaux 
& Devaux Architectes + 
atel'erarchitecture

O êxito do Centro Cultural foi o 
grande objetivo desta reforma 
urbana, um lugar para todos feito 
para estreitar as relações e 
intercâmbios dos habitantes através 
de práticas sociais e culturais. O 
Centro Cultural enquanto 
equipamento público serve à cidade 
além dos limites da vizinhança e é 
portanto aberto para todos de Bastia, 
permitindo que a vizinhança se abra 
ao exterior.
As salas de espetáculo, lugares de 
escuridão, de turbulência, de 
agitação, estão reunidos em uma 
base sólida, uma arquitetura telúrica 
construída de blocos de concreto em 
tons terrosos, ancorada no solo. O 
auditório tem capacidade para 
abrigar todos os tipos de 
performances; devido à sua acústica 
natural moldável pode receber em 
particular canto polifônicos sem 
necessidade de amplificação. O 
bloco do auditório reúne a área de 
palco e do saguão, as salas de 
ensaio, camarins, salas dos artistas, 
as áreas técnicas, setor 
administrativo e recepção do público 
com o bar.

CONCEITO

As memórias são figuras que 
vivem em um mundo inconcluso. 
São fragmentos de fatos que não 
se repetem que não poderão 
suceder duas vezes. Não 
entendemos a memória como um 
desejo juvenil de voltar atrás, de 
substituir o insubstituível, para nós 
a memória não é um 
arrependimento. É mirar o futuro, 
sabendo o passado.
Um museu da Memória deveria 
ser pensado a partir do caráter 
não linear do tempo e de suas 
imagens. E também sobre como 
podemos armazenar e transmitir 
este conhecimento de maneira 
ampla e imparcial.
Um país singular, entre a 
cordilheira e o mar. Um museu 
que deseja ocupar esta franja, 
reverenciando através de uma 
mirada simbólica estes dois 
elementos determinantes da 
geografia chilena, marcados na 
alma do seu povo..
Projetada para criar lugares e 
marcos físicos ou mentais, onde 
se possa oferecer condições 
[entornos operativos] para que o 
conhecimento germine do interior 
de cada indivíduo. Somente aquilo 
que uma pessoa descobre por ela 
mesma pode acumular-se como 
memória ativa. Um espaço 
dedicado à memória pode não só 
transmitir informações, mas 
também provocar a reflexão sobre 
as recordações e os desejos.
A ordem territorial do centro de 
Santiago, intimamente vinculado à 
cidade histórica, entende o espaço 
público como o não construído, 
configurado pela ocupação 
perimentral da manzana. 
Entendemos esta história e sua 
tradição, mas consideramos a 
possibilidade de avançar na 
construção de um novo território 
que tenha um claro 
comprometimento com a 
diversidade cidadã e os espaços 
democráticos.

Centro Cultural - Porto Seguro

Arquitetos: Yuri Vital, São Paulo 
Arquitetura, Miguel Muralha
Ano: 2016
Área construída: 3800 m²
Tipo de projeto: Cultural
Estrutura: concreto Armado
Localização: São Paulo

 O novo equipamento cultural veio 
para catalisar transformação da 
região, e melhorar o cenário 
urbano local. Concebido para ser 
local de desenvolvimento e 
apresentação das mais variadas 
expressões artísticas 
contemporâneas, o espaço tem 
como objetivo abrigar: exposições, 
atelies, cursos, workshops, 
simpósios, feiras, festas e 
festivais. Portanto, a diversidade 
da espacialidade dos espaços 
internos foi pensada para conferir 
grande flexibilidade de uso, o que 
possibilita, assim, diversos 
arranjos de curadoria e escalas de 
exposições. Fatos que 
enriquecem a experiência do 
usuário no local. Com uma 
fachada arrojada de concreto, com 
dobras que parecem dobraduras, 
a arquitetura brinca com sombras 
que se transformam em luz 
quando acessada pelo visitante.
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PARTIDO/CONCEITO

Esta requalificação urbana na antiga rodoviária Américo Dias Ferraz de 
Maringá será um Memorial Cultura destinado a população num todo, tendo 
aproximadamente 9 mil metros quadrados, é  formado por um embasamento 
de concreto onde se apóia as grandes lajes em concreto pré moldado (Lajes 
auveolares). Esta configuração espacial proporcionou uma interação dinâmica 
entre os diversos programas do equipamento, além de se adaptar à topografia 
do terreno, respeitando os atuais fluxos das Rua e Avenida.
O princípio do partido Arquitetônico de projeto resultou a concepção na 
adoção das seguintes diretrizes:

 A) articular a área externa com o interior do empreendimento, permitindo a 
convivência com a passagem dos pedestres entre a paisagem urbana, 
formando assim uma praça de chegada, como um espaço complementar ao 
programa, acolhendo os visitantes e distribui a todos os demais usos e 
programas do centro cultural.

B) adaptar a unidade ao terreno de forma a potencializar o uso e acesso aos 
demais programas do conjunto;

 C) compor um memorial cultural, capaz de criar um marco visual na paisagem 
local sem modificar a atual configuração espacial do local. 

Tal concepção faz com que o Cento cultural de Maringá ser uma nova 
referência urbana. Um edifício preciso marcado por sua alteridade construtiva, 
pautada pelo uso de ações construtivas e pela busca de expressividade dos 
materiais, tornando a arquitetura mais econômica e resistente.

Os usuários acessam a nova unidade por duas entradas: uma pela Rua: 
Joubert de Carvalho, que também podemos acessar pela avenida Tamandaré 
a outra pelas Travessas : Guiherme de Almeida e a Júlio de Mesquita Filho, 
Ambos os acessos acontecem por amplas rampas que levam o visitante 
diretamente até a praça de chegada localizada no  primeiro pavimento no nível 
556,15. Essa praça é aberta e equipada com escadas que sevem como 
acentos para os públicos que reforçam o fluxo dos usuários, neste mesmo nível 
os acessos  aos níveis superiores e inferiores do centro cultural é realizado por 
meio dos dois Blocos de Apoio  (Bloco A; Bloco B) posicionadas nas laterais 
dos grandes retângulo de concreto. Nessas torres estão as escadas de 
acesso, elevadores, sanitários e outros devido à necessidade dos pavimentos.
No segundo pavimento nível 562,22, está o setor de acolhimento social, 
equipados com salas sócio assistenciais, enfermaria e Brinquedoteca as 
crianças que estão em espera com os pais, também se encontra os acessos de 
serviços para os camarins, depósitos e platéia do anfiteatro, neste nível a uma 
maior contemplação das áreas externas do centro cultural, pois se torna como 
um mirante do eixo monumental, 
No terceiro pavimento nível 567,22, está o setor de atividades sócio culturais, 
equipados com área de exposições, minibiblioteca e acervos midiateca e 
exibições de vídeo e áudio, Salas para orquestras e ensinos multidiciplinares 
voltados a cultura,  programas que garantem vida e movimento a esse centro 
cultural, as áreas de interação cultural permiti maior deslocamentos em caso de 
emergências. Por escadas nas laterais do empreendimento, por uma entrada 
lateral pode-se acessar as salas de ensaio experimento musical e de teatro.

CONCEPÇAO PROJETUAL

A o analisar as condições de equipamento urbano da cidade de 
Maringá-Pr, foi identificado a necessidade em compor um centro 
cultural, voltado aos incentivos culturais, artísticos implementando 
valor na história de Maringá. Atualmente, temos em Maringá a SEMUC 
que tem sob seu comando e administração, dos seguintes 
equipamentos culturais: 

Teatro Calil Haddad; Teatro Reviver; Teatro Barracão; Cine Teatro 
Plaza; Biblioteca Central; Biblioteca Mandacaru; Biblioteca Alvorada; 
Biblioteca Vila Operaria; Biblioteca Parque das Grevileas; CAC - 
Centro de Ação Cultural; Salão Social CSU-Centro Social Urbano; 
Espaço Cultural Avenida Center; Sala no Espaço da Juventude Brinco 
da Vila; Sala Joubert de Carvalho; CEU - Centro das Artes e dos 
Esportes Unificados - Iguatemi; Espaço Mais Cultura; Praça da 
Catedral (Cultural);
 espaços estes que visa o agrupamento social e a ideia de trazer a 
identidade da cultura maringaense. Com isso analisamos que estes 
equipamentos apresentam restrições de uso, que seria: horário de 
funcionamentos, muitos deles não apresentam segurança, não 
abrange de forma eficiente a população e muito deles deteriorados por 
falto de políticas públicas. 
 Desta forma fica notório que a cidade de Maringá necessita de um 
equipamento que fomente o uso da população, tendo uma maior 
apropriação dos espaços públicos, evitando a dispersão e a não 
inclusão social, com isso foi analisado, mapa de Maringá e os seus 
vazios urbanos, que deixam marcas do abandono na malha urbana, foi 
analisado assim:
1° A mobilidade Urbana
O deslocamento da população de Maringá e região, nos seguintes 
equipamentos mencionados anteriormente, pois a maioria da 
população necessitam do transporte público ou de automóveis 
particulares para chegarem até estes locais. 
2° Retrospectiva Histórica  
Este princípio, foi destinado a escolha do lote, para implementar o 
conceito de um Memorial Cultural para a cidade de Maringá-Pr, com 
isso analisamos o vazio urbano e a história, que foi crucial para a 
escolha do lote, a antiga Rodoviária de Maringá, nomeada como 
Américo Dias Ferraz em 1962, este foi para uns o legado que deixou a 
sua marca no coração dos maringaenses, com a sua demolição e que 
nos dias atuais tem se tornado pátios para abrigo de ônibus e etc.
3° lei municipal
Foi Analisado junto ao Geoprocessamento de Maringá-Pr, a utilização 
deste lote para o centro cultural, que Z-15, destinado a fins Culturais e 
sociais, com isso ficou de fato correspondente com a ideia inicial, de 
abranger  a Maringá e região um Memorial cultural que fica ao lado do 
novo terminal intermodal e da praça Rapouso Tavares que tem com 
intuito destinar os ônibus aos bairros de Maringá, 
4°Objetivo 
O Memorial cultural, tem por incentivo trazer benfeitorias ao município 
de maringá-Pr, uma delas é requalificar a área que este circunvizinhas 
com o terminal intermodal a praça Raposo Tavares o cine Plaza entre 
outros, que atualmente estes espaços funcionam apenas nos 
períodos matutinos, e durante a noite ficam totalmente absoletos  por 
questões de segurança, pois esta área atualmente estão abrigados de 
pessoas que consomem produtos ilícitos. 
A ideia do projeto é para um fim ao mal-uso destes espaço público, 
trazer nos períodos noturnos eventos que ocorram para o lado 
externos do empreendimento, funcionando como uma lanterna para 
as áreas de penumbra, requalificando espaços que antes não eram 
utilizados

Materiais e Sustentabilidade
As estruturas do centro cultural de Maringá são concisas assim 
como o edifício que ela sustenta. O embasamento é feito em 
concreto armado e prevê a utilização de britas de borracha na sua 
produção do calçamento . A modulação estrutural de 7,5 metros por 
10 metros que permite uma maior flexibilidade além disso é  
eficiente e econômica. Os arrimos que complementam o 
embasamento estão posicionados de modo a reduzir, sempre que 
possível, as intervenções de corte e aterro.

A estrutura do prisma cultural é de steel light  envolvido por uma 
membranas metálicas que protegem esse volume, além de criar as 
perfeitas condições de iluminação natural para a utilização dos 
espaços internos, garante a criação de um microclima capaz de 
reduzir as altas temperaturas durante o verão. A luz solar filtrada por 
essas membranas desenha um jogo agradável de transparências no 
edifício e transforma-lo em uma lanterna para demais equipamento 
públicos, que durante a noite, o que aumenta a segurança da área 
de intervenção.

Foram dispostas também, conjuntos de aberturas nestas coberturas 
propiciando o uso da ventilação natural no interior do Memorial 
cultural, este sistema é controlado por grandes “sheds” dispostos 
para a direção do vento predominante, aumento o fluxo de 
ventilação e a disposição da iluminação natural o que potencializa a 
eficiência energética destes empreendimento 

MEMORIAL  JUSTIFICATIVO
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AV: Brasil

Rua: Jourbet de Carvalho

AV: Tamandaré 
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01- Memorial Cultural de Maringá
02- Coreto Raposo Tavares
03- Praça Raposo Tavares 
04- Cine Plaza 
05- Espelho d´agua com fonte

300

IMPLANTAÇÃO 

N

01

01

02

02

Legenda

01- Acesso Pedestres e Funcionarios
02- Acesso Automóveis  

AV: Brasil

O embasamento é composto por  estrutura de 
concreto armado sobre sapatas com os conjunto 
de pilares e paredes portantes responsável por 
sustentar os arrimos laterais, e as lajes dos demais 
pavimentos  

O prisma é modular  em  aço, se apoiando nas 
paredes portantes e nos  este sistema é versátil e 
um forte aliado com a peça de concreto moldado in 
loco. 

As Fachadas receberam paineis de brises 
com chapas perfuradas, com o intuito de diminuir a 
incidência solar e como fechamento dos pavimentos 
em ambos os lados do prisma 

Neste Memorial Cultural á Maringá , Alguns elementos 
foram indispensável, sendo ela a água que traz um 
micro clima para área visto que ha uma insolação 
incidente. 

A  área de intervenção, fez notório a vegetação ja 
consolidada no local, a preservaremos, pois são 
testemunhas da história que ali se deram inicio .
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PERSPECTIVA PRAÇA RAPOSO TAVARES E MEMORIAL CULTURAL

PERSPECTIVA AVENIDA BRASIL 

PERSPECTIVA PRAÇA RAPOUSO TAVARES E CINE PLAZA 

PERSPECTIVA ANFITEATRO MEMORIAL CULTURAL 

PERSPECTIVA GALERIA DE
 EXPRESSÃO CULTURAL

PERSPECTIVA FOYER  E EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA 
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