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REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO NA CIDADE DE RONDON-PR 
 
 

Josimara Gonçalves da Silva 
 
 

RESUMO 
 
Em inúmeras cidades brasileiras, as áreas destacadas como “calçadão” são afetadas por 
diversos problemas como trânsito sem sinalização, ocasionando congestionamento e até mesmo 
acidentes, áreas abandonadas e/ou subutilizadas, deterioração das áreas urbanas, problemas 
urbanísticos, gerados pela urbanização acelerada sem planejamento urbano, além da falta de 
interação com o entorno.Um dos processos que podem ser utilizados é o de revitalização, o que 
seria uma melhoria do espaço urbano, possibilitando novos usos, novas edificações e novas 
configurações. Na cidade, um espaço onde é possível identificar uma situação de degradação é 
o calçadão implantado na cidade de Rondon –PR, nomeado como Rua Grécia, cuja área de 
atuação se concentra entre Av. Brasil e a Rua Paris, para tal área, é necessária a aplicação de 
processos de revitalização visando à aplicação de sinalização viária que proporcione mais 
segurança, mudança de mobiliário urbano, desenvolvimento de espaço para atividades 
comerciais e atividades de convivência, aplicação de zoneamento, proporcionando espaços de 
permanência e lazer e promover novamente a integração do calçadão com a cidade e os 
moradores, revivendo a identidade do local. 
 
Palavras-chave: Áreas Subutilizadas, Áreas Urbanas, Mobiliário Urbano, Espaços de 
Permanência. 
 
 

REITALIZATION OF THE CALÇADAO OF CITY RONDON - PR 
 

ABSTRACT 

In several Brazilian cities, areas marked as "sidewalk" are affected by different problems such 
as traffic without signaling, causing congestion and even accidents, abandoned and / or 
underutilized areas, deterioration of urban areas, urban problems, which are generated by 
accelerated urbanization without urban planning yet the lack of interaction with the 
environment. One of the processes that can be used is revitalization, which would be an 
improvement of the urban space, making possible new uses, new buildings and new 
configurations. In the city, a space where it is possible to identify a situation of degradation is 
the boardwalk implanted in the city of Rondon -PR, named as Greece Street, whose area of 
activity is concentrated between Brasil Avenue and Paris Street, for this area, it is necessary to 
apply revitalization processes aiming at the application of road signs that provide more 
security, change of urban furniture, development of space for commercial activities and 
activities of coexistence, zoning application, providing spaces for stay and leisure and further 
promote the integration of the boardwalk with the city and the residents, reviving the identity 
of the place. 

 
Keywords: Underutilized Areas, Urban Areas, Urban Furniture, Spaces of Permanence.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os espaços públicos de permanência ao longo do tempo vêm ficando em segundo plano, 

enquanto outras questões vêm ganhando força, como, por exemplo, a acomodação do tráfego 

de veículos, vista como prioridade, e deixando a desejar quanto aos espaços com qualidade, 

destinados ao lazer e entretenimento -  para muitos, estes possuem papel secundário. 

Atualmente, tais espaços são cruciais para o desenvolvimento das cidades e para a articulação 

destas com seus habitantes (GEHL,2015). Nesse sentido, importa mencionar que a mobilidade 

urbana deve ser pensada não apenas se levando em consideração a cultura do automóvel, mas 

também novas alternativas, sobretudo se considerando novos modais: a circulação por meio 

de bicicletas, a pé, dentre outros, importantes para a população local. Além disso, é 

importante também para uma cidade demograficamente pequena, a exemplo de Rondon, 

localizada na malha urbana do noroeste paranaense, a revitalização de suas praças e 

calçadões, pois estes compõem a paisagem e são patrimônios históricos locais.  

As praças e calçadões, historicamente, foram importantes para o progresso dos 

municípios do norte paranaense, como aponta Endlich (2009), e também para as relações 

sociais. Foram os lugares das festas e dos encontros, das tradições, especialmente na época da 

economia cafeeira, em que os municípios alcançavam 20 mil habitantes ou mais. Com a crise 

da cafeicultura e a introdução de novas atividades no meio rural, especialmente após os anos 

de 1970, houve um esvaziamento humano significativo de muitas localidades do noroeste 

paranaense, e, concomitante a isso, suas tradições e costumes também foram se perdendo. Um 

exemplo disso é o calçadão da cidade de Rondon, que outrora era o ponto de encontro, lazer e 

entretenimento, e hoje tem seu público diminuído. Isso se deve, além desse contexto histórico, 

à intensificação de uma mobilidade urbana voltada a outra cultura: a do automóvel.     

        Com o surgimento do automóvel e a valorização deste enquanto bem de consumo e 

a rápida disseminação do seu uso, houve uma inversão total: as cidades foram adaptadas e 

desenhadas para acomodar as viagens de automóvel: de cidades para pessoas passaram a ser 

cidades para carros (ITDP, 2018). 

        Os processos de revitalização se referem à reconversão de espaços urbanos 

abandonados subutilizados ou degradados mediante a recuperação de antigos ou a criação de 

novos espaços. É nesse sentido que se pretende produzir esta pesquisa, levando-se em 

consideração os espaços públicos para o lazer e entretenimento, tendo-se como empiria o 

calçadão da cidade de Rondon.  
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1.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo deste trabalho é propor uma revitalização urbana que siga os padrões do novo 

urbanismo para a cidade de Rondon - PR, tendo como premissa teórica a cidade viva, segura, 

saudável e sustentável, focando no conceito da cidade como local de encontros para a 

população. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Além da concepção teórico-metodológica, esta pesquisa será direcionada também por 

meio de procedimentos técnicos, conforme os apontamentos a seguir: 

 pesquisa bibliográfica sobre espaços públicos como calçadão; 

 levantamento fotográfico e métrico;  

 estudos de correlatos;  

 estudo de levantamento de informações históricas e técnicas;  

 proposta de revitalização urbana para o calçadão da cidade de Rondon.   

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

        

A proposta de revitalização surgiu da necessidade da melhoria do espaço urbano, com 

a promoção de uma área de convivência mais agradável, um espaço que tem importância para 

o desenvolvimento da cidade, porém não significa qualidade para as pessoas que o 

frequentam. 

      As condições atuais do calçadão não são boas, além da falta de manutenção de 

equipamentos e arborização, de equipamentos urbanos que promovam qualidade de vida, há o 

descaso político, dessa forma, a necessidade de um espaço urbano é cada vez mais importante 

no desenvolvimento de uma cidade, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes  

 

       O calçadão é um ponto conhecido da cidade, localizado bem no centro de Rondon, e 

encontra-se em estado de desgaste. A revitalização recuperará o local, trazendo benefícios à 

cidade, tanto para seus moradores quanto para a sua economia. Tais benefícios poderão atrair 

pessoas das cidades vizinhas, por meio de eventos como barracas de feira e brinquedos, que 
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serão concentrados no calçadão aos fins de semana, fortalecendo a circulação de dinheiro e da 

economia local. Isso também poderá refletir no mercado de trabalho, pois, melhorando-se o 

espaço e atraindo pessoas, aumentará o número de consumidores e isso implicará em novas 

contratações no que tange ao mundo do trabalho.  

 

2. EVOLUÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO DO SÉCULO XX  

 

        Para Relph (1987), a descoberta do Planejamento Urbano Moderno ocorreu entre os 

anos de 1890 e 1940, quando as ideias e procedimentos para melhorar a vida urbana 

começaram a surgir. Segundo esse autor, Raymond Unwin criou a expressão planejamento da 

cidade, quando lançou o livro Town planning in pratctice (Planejamento da cidade na prática), 

publicado em 1909.  

       Segundo Relph (1987), no início, o planejamento da cidade pretendia gerar grandes 

soluções para os mais diversos tipos de problemas urbanos, ou para a reedificação das 

cidades, de forma radical, fosse para o embelezamento destas ou para a construção de novas 

cidades como as cidades-jardins. 

         O planejamento urbano tornou-se a principal forma de se controlar o crescimento 

das cidades. Na década de 1950, passou a ter bases estatuárias; o que antes da Segunda Guerra 

Mundial era pouco usual, tornou-se comum pela necessidade rápida de reconstrução das 

cidades (RELPH,1987). 

        No pós-guerra, a criação de uma nova legislação sobre planejamento possibilitou aos 

municípios fazerem mudança no ambiente construído, em diversos aspectos. Foi atribuída a 

eles a responsabilidade estatuária de fazerem um plano oficial, com documentos e mapas que 

estabelecessem orientações gerais de futuros empreendimentos e o uso do solo, possibilitando 

a fiscalização do solo urbano. Também foram atribuídos aos municípios poderes para a 

expropriação de propriedade privada, caso fosse necessária.  

Por fim, os urbanistas municipais tinham o compromisso de fazer propostas de 

desenvolvimento, seguindo o plano oficial; isso queria dizer que, dentro dos padrões gerais, as 

edificações deveriam obedecer a traçados de unidades de vizinhança, a tamanhos de janelas, a 

alinhamentos definidos etc. (JANUZZI ,2006). 

          De acordo com Flàvio Villaça (1999; apud;Januzzi,2006), o planejamento urbano 

no Brasil teve três fases: a primeira, de 1875 a 1930, foi marcada por melhoramentos e 

embelezamento; a segunda, de 1930 a 1990, caracterizou-se pelo planejamento técnico de 

base, pois esse período coincide com o processo de industrialização brasileiro e com a 
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modernização da agricultura. Tais processos culminaramna retirada da população do campo 

com destino às cidades, e, para isso, necessitou-se de novos planejamentos técnicos 

estruturais, sobretudo nas grandes e médias cidades; e a terceira, na década de 1990, seria uma 

consequência dos planos anteriores. 

         Relph (1987) comenta que o desenho urbano, no planejamento, corresponde ao pós-

modernismo na arquitetura. O planejamento urbano se utilizou de representações 

bidimensionais, com o uso e ocupação do solo, não dando tanta importância aos princípios de 

cidade-bela e àmelhor qualidade visual. Odesenho urbano valorizou a paisagem da cidade, 

levando em conta os aspectos históricos, a relação entre edifícios, os aspectos visuais das 

edificações, o mobiliário urbano e a arborização, proporcionando qualidade de vida aos 

usuários. 

 

2.1 O DESENHO URBANO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO  

 

 O desenho urbano trata-se de um campo da arquitetura e urbanismo que atua em uma 

escala intermediária entre o projeto arquitetônico e o planejamento urbano, possibilitando que 

as propostas sejam desenvolvidas a partir de métodos de apreensão do espaço que facilitem 

maior aproximação à realidade da população. Um bom desenho urbano contribui para a 

qualidade geral da vida em uma sociedade, mas é o equilíbrio entre os fatores políticos 

econômicos, culturais e físicos que tem impacto em determinado lugar (TEIXEIRA, 2013). 

O desenho urbano entra como área específica de atuação do urbanismo, que está ligada à 

dimensão físico-espacial. O desenho urbano trata da relação entre homem x ambiente, ele está 

ligado à escala da vida cotidiana, com o espaço vivencial da negociação diária, trabalhando 

com o espaço como suporte de usos de atividades desenvolvidas com as práxis de 

determinada comunidade, sendo assim, é importante que a cultura e a identidade da população 

daquele local sejam consideradas (TEIXEIRA, 2013). 

         O desenho urbano encontra em quatro áreas de estudos: análise visual, estudos de 

ambientes, percepção ambiental e morfologia urbana, cada uma atuando especificamente, e 

procura,por meio de seus métodos, criar ambientes que proporcionem mais conforto e 

satisfação aos seus usuários, valorizando a qualidade da necessidade dos ambientes urbanos 

(JANUZZI, 2006). 

      Entre os ambientes urbanos, um dos que se vivencia em algumas das cidades, mas 

não se aplica tanto nos dias de hoje, são os calçadões que são espaços de convivência que 

fazem parte do desenho urbano e poderiam ser mais bem valorizados nos dias atuais. 
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2.2 SURGIMENTO DOS CALÇADÕES NO BRASIL   

 

      No Brasil, os calçadões começaram a surgir durante a década de 1970. Seguindo a 

influência norte-americana, muitas ruas foram fechadas ao trânsito de veículos, buscando dar 

mais espaço e conforto aos pedestres, solucionando problemas de trânsito e também no 

sentido de revitalização de centros decadentes (ROBBA & MACEDO, 2003; apud 

FONSECA, 2012). Além disso, funcionavam também como forma de preservação em centros 

históricos de cidades coloniais, a exemplos das cidades europeias.  

        Vilaça (2008;p.28,apud FONSECA,2012) define o calçadão como “uma faixa da via 

de circulação pavimentada, mais larga que o habitual, por onde as pessoas podem trafegar em 

diferentes velocidades e experimentar várias formas de mobilidade”. 

 Paula (2008) conceitua como calçadões as ruas que são de tráfego exclusivo para 

pedestres, com pavimentação homogênea em que inexiste diferenciação de nível e paginação 

de piso entre calçadas e caixa carroçável, considerando-se que não se destinam ao tráfego de 

veículos prioritariamente.      

        O primeiro calçadão público do Brasil foi na Rua das Flores, como é chamado o 

trecho destinado aos pedestres da rua VX de Novembro, no início da década de 1970, na 

cidade de Curitiba-PR. A cidade de São Paulo também possui diversas ruas para pedestre, 

dentre elas se destaca o calçadão do Vale do Anhangabaú. À beira mar, muitas cidades têm 

calçadões que seguem a orla marítima, já em outras cidades estes estão entre os parques 

urbanos, nos centros das cidades (VILAÇA, 2008). 

         Na primeira metade do século XX, o pensamento moderno e a introdução de 17 

expansões das cidades, questões ambientais, socioeconômicas, tráfego excessivo de 

automóvel e conflitos como circulação de pedestre trouxeramde volta as características das 

cidades pequenas, onde o foco era para pedestres e atividades que permitissem socialização 

no espaço público, daí surgiram as propostas para calçadões (FONSECA ,2012). 

 

3. REVITALIZAÇÃO URBANA – CALÇADÕES  

 

         A partir da metade do século XX, os modelos dos projetos urbanos passaram a 

adotar práticas urbanísticas que fortalecessem os setores econômico, social e cultural de áreas 

decadentes ou abandonadas, dando novavida a esses locais (JANUZZI ,2006). 

          Nas décadas de 1970 e 1980 houve grande decadência no setor econômico, que 

levou ao fechamento de grande parte de indústrias manufatureiras, fazendo desaparecer 
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milhões de empregos nas regiões industriais nos países subdesenvolvidos, o que acarretou o 

abandono de várias áreas de portos e indústrias, exigido uma reestruturação (JANUZZI- 

2006). 

        O declínio econômico nos centros das cidades deu-se pela queda nas atividades do 

varejo, pois a população abandonou os centros para se instalar nas regiões mais afastadas. Isso 

trouxe prejuízo econômico, social e ambiental, com as quedas das vendas no varejo e 

abandono das áreas centrais (BALSAS 1999; apud JANUZZI, 2006). 

         Sanches (2000, p.155) ressalta que a revitalização urbana com a criação de fortes 

referenciais, denominada de city marketing, contribui para a formação de imagens e tem 

grande importância como instrumento de política urbana. A busca de uma nova imagem para 

a cidade acarreta em gerar novos capitais e gera uma logomarca por meio de seus elementos 

estruturadores, como se pode ver em Curitiba na Ópera de Arame (Figura 1), ou na Espanha 

como o Museu Guggenheim, em Bilbao (Figura 2), o Calçadão de Londrina –PR (Figura 3) e 

o Calçadão da XV em Curitiba –PR (Figura 4). 

 

Figura 1: Ópera de Arame em Curitiba. 

 
Fonte: CARAZZAI, 2017. 
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Figura 2: Museu Guggenheim, em Bilbao 

 
Fonte: https://www.guggenheim-bilbao.eus/. 

 

Figura 3: Calçadão de Londrina 

   
Fonte: Fábio H. Barros, 2008. 
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                                            Figura 4: Calçadão da XV- Curitiba –PR. 

 
Fonte: Curitiba, 2018. 

 

3.1 CORRELATOS 

 

       A análise de correlatos é uma ferramenta útil que contribui para a construção de 

parâmetro, diretrizes e conceitos, por meio do entendimento de projetos que abordam as 

questões levantadas na pesquisa teórica. O critério para seleção dos casos correlatados foram 

projetos que trabalhavam a propriedade aos pedestres, locais de encontros, permanência, 

sustentabilidade no transporte e segurança. Para a análise, foram levantados pontos de 

relevância, no intuito de se focar o caminho do processo de projetos aos critérios e conceitos 

apontados na pesquisa. O primeiro diz respeito ao Passeio Pedra Branca, localizado em 

Palhoça-Santa Catarina, que tem extensão de 275m e foi inaugurado em 2013. A cidade 

oferece diversas atividades ao ar livre, mantendo a rua sempre viva e movimentada, unindo as 

pessoas ao meio ambiente, proporcionando qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Figura 3: Pedra Branca em Palhoça - SC. 

 
Fonte: Primavera Garden, 2018. 

          

A rua compartilhada abriga um novo conceito de shopping center a céu aberto e um 

paisagismo nítido, contando com inúmeras lojas e comércios, está localizada entre as duas 

quadras de uso misto e tem início na praça central. É uma rua que compartilha espaços entre 

pedestres e automóveis, havendo uma tênue separação dos pedestres dos automóveis por meio 

de pequenos balizadores metálicos que delimitam cada espaço. A faixa de automóvel fica no 

eixo central da via de sentido duplo e os estacionamentos dividem espaços com uma espécie 

de parklet, constituído de bancos, lixeiras, árvores e postes de iluminação. As calçadas são 

largas, com 8m de largura, das quais os comércios de gastronomia podem se utilizar como 

uma extensão físico-espacial, inserindo mesas para abrigar mais clientes e tornar o comércio 

mais interativo. 

Deste projeto é possível destacar 

 comércio bem variado com funcionamento noturno; 

 uso misto de quadras; 

 rua compartilhada; 

 preferência para pedestres; 

 proporciona locais de permanência e encontros. 

 

3.1.2 El Paseo Huerfanos 
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O segundo projeto refere-se ao El Paseo Huerfanos, localizado em Santiago, no Chile, 

que é uma longa rua no centro desta capital,  emoldurada por inúmeras lojas, cafeterias, 

teatros e edifícios históricos, estendendo-se desde a face oeste do Cerro Santa Lucia até o lado 

leste do parque urbano Quinta Normal, tornando a avenida Libertador Bernardo O` Higgins, 

ou Alameda, a maior parte do Paseo Huerfanos, destinada a perdestes, o que possibilita a 

presença de vários quiosques e restaurantes. 

 

Figura 4: Paseo Huerfanos de Santiago- Chile. 

 
Fonte: Santiago do Chile, 2018. 

 

El Paseo Huerfanos está localizado próximo a vários pontos turísticos da cidade,o que 

facilita o acesso a eles, é um importante ponto de encontros tanto para moradores locais como 

para turistas, pela alta concentração de estabelecimentos mais comuns para se lanchar/almoçar 

e também obrigações do dia a dia. 

Entre os pontos em destaque estão 

 uso misto de quadras; 

 pontos relevantes; 

 comércio bem variado; 

 rua compartilhada; 

 preferência para pedestres. 

 

3.1.3 – New Road 

 

Localizada em Brighton- Inglaterra,tem extensão 170m, trata-se de uma rua 

compartilhada, localizada na área central e cultural de Brighton.Sua obra, inaugurada em 
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2010, foi inteiramente nivelada, deixando-a acessível para todos, sendo compartilhada por 

carros, pessoas e ciclistas. Nessa via há um elemento de destaque, um banco que se diferencia 

de todos os outros do espaço,  inteiramente de madeira e localizado no centro da via, de costas 

para um parque e com vista para o espaço público. Quando há apresentações públicas, como 

danças ou eventos semelhantes, as pessoas se sentam nesse banco e podem apreciar 

tranquilamente o espetáculo, desfrutando de conforto e beleza. 

 

Figura 5: New Road em Brighton- Inglaterra. 

 
Fonte: Pinterest, 2018. 

 

Entre os pontos de destaque desta obra estão 

 localiza-se no centro; 

 comércio variado e principalmente cultura; 

 proporciona locais de permanência e encontros; 

 preferência para pedestres. 

 

4. ESTUDO DE CASO- CALÇADÃO DE RONDON-PR  

 

A instalação do município de Rondon deu-se no dia 03 de dezembro de 1955, dando-se a 

emancipação política administrativa com o desmembramento de Peabiru e com a posse do seu 

prefeito, Sr. Arthur Hartman. No ano de 1957 Rondon já possuía parte de sua cidade em 

franco desenvolvimento, energia elétrica, cinema, grupo escolar e etc. 

O município de Rondon, localizado no nordeste do Estado do Paraná,  originou-se entre 

os anos de 1946 e 1949 de forma não planejada por um grupo de desbravadores que fizeram 
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entrada no sertão paranaense formando povoados na região, a partir da instalação de um 

povoado, um pequeno vilarejo que futuramente se tornou Rondon, que aos poucos foi 

tomando forma, surgindo os comércios e os agricultores que formaram as primeiras 

propriedades rurais.A boa qualidade de terras para o plantio de café fez com que fossem para 

lá pessoas de toda parte. 

 

Figura 6: Mapas do Estado do Paraná e de Rondon. 

 
Fonte: IPARDES (2007 ; 2018). 

Adaptado: Silva, Josimara G, 2018. 
 

O café foi a principal atividade que atraiu esses proprietários que migravam com o ideal 

de fazer riqueza e conquistar mais terras. Além desses, vieram  também  mineiros  para  a  

mão de obra  na cafeicultura. Endlich (2009) estudando as  pequenas  cidades  e  

desenvolvimento  local  aponta  que Rondon,  nesse  período  de intensa  mobilização  de  

pequenos  proprietários  rurais  e  de  trabalhadores, teve um crescimento relativamente 

rápido.  

No final da década de 1950, já estava instalada uma pequena cidade estruturada com 

energia  elétrica,  cinema,  escola, dentre outros serviços. O município tinha serrarias e 

máquinas de beneficiamento de café. Eram aproximadamente 34 estabelecimentos industriais  

entre  os  diversos  setores:  madeireiro,  cerâmica  e  produtos alimentares. Quanto ao 

comércio, eram cerca de 41 estabelecimentos varejistas, sendo dois atacadistas e uma agência 

bancária. Para atender o fluxo de viajantes, no município era contemplado com  seis  hotéis  e  

uma  pensão  que  prestavam  serviços  de hospedagem e alimentação (ENDLICH, 2009, 

p.242).  
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 Essas  informações  revelam  a  importância da  economia  cafeeira  no período.  Em  

1960  Rondon  já  contava  com  38.063  habitantes  (ENDLICH,  2009).  Contudo, nesta  

década  houve  alguns  desmembramentos:  Cidade  Gaúcha  (que  na  mesma  década  de 

1960 deu origem a Nova Olímpia e Guaporema); e Indianópolis (deu origem mais tarde, em 

1990, a São Manoel do Paraná).  

 Devido a esses desmembramentos, em 1970 Rondon contava com aproximadamente 

22.005 habitantes. Desde  então  não  houve  mais  nenhum  desmembramentos.  No  entanto,  

com  a  mecanização agrícola que ocorrera posteriormente, o declínio populacional do 

município vai se acentuando significativamente. Esse declínio é explicado pela migração e 

pela expulsão do homem do campo. O município não estava preparado para receber essa leva 

de trabalhadores oriundos da atividade cafeeira, e uma migração para outras regiões 

desencadeou. 

Com população estimada, em 2010, em aproximadamente 8.996 habitantes (IBGE, 2017), 

a cidade está localizada entre os municípios de Paraíso do Norte, Indianópolis, Cidade Gaúcha  

Guaporema, Tapejara e  Manoel do Paraná. Possui extensão de 556.082km, densidade de 

16,19hab/km2  e 530m de altitude em relação ao nível do mar. As Figuras 7 e 8 apresenta a 

planta urbana da cidade, com destaque para o Calçadão, empiria de estudo desse trabalho. 
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Figura 7:  Zoneamento dos setores da cidade de Rondon-PR 

 
 Fonte: Plano Diretor (2008), modificado pelo autor (2015) 

         

Entre os pontos de destaque na área central de Rondon –PR (Figura 7 e 8), é possível 

observar que o calçadão tem características como uso de passagem de carros e pedestres, pois 

sua configuração atual conta com estacionamento por causa do mercado que gera um fluxo 

maior aos sábados durante o dia. Além do uso comercial, existe o uso residência, tem 

dimensão de 1.522m2, com largura de 88x17.30m e se localiza bem no centro da cidade, 

cercado pela área comercial com pequenos pontos residenciais. 
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Figura 8: Localização do Calçadão na planta urbana de Rondon. 

 
                                        Fonte: Plano Diretor (2008), modificado pelo autor (2018). 

 

         A forma de abordagem do Calçadão de Rondon toma como fio condutor sua 

história de implantação, intervenção, planos e projetos de reurbanização, evidenciando as 

intervenções e os discursos implícitos nas propostas. No projeto para a revitalização deste 

calçadão, esta pesquisa buscou destacar também as técnicas utilizadas nas intervenções para 

otimizar  a infraestrutura e obter melhoramentos urbanos. 

 

4.1 ASPECTOS VISUAIS DO CALÇADÃO DE RONDON 

 

       Os ambientes urbanos produzem reações emocionais no ser humano que são 

estabelecidas principalmente através da visão. A leitura dos aspectos visuais da paisagem 

permite analisar e classificar os elementos existentes na paisagem urbana, levando a uma 

conclusão sobre a qualidade desses espaços. Os elementos existentes nos ambientes urbanos 

podem não ter o desempenho desejado, gerando conflitos visuais para a paisagem 

(JANUZZI,2006). 

       Com a análise da paisagem, buscou-se compreender o calçadão e se identificar os 

problemas existentes. A vegetação melhora o aspecto visual de determinado local, o frescor 
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do ambiente, proporcionando um ambiente agradável. A região do calçadão encontra-se com 

pouca arborização, a que existe não é distribuída adequadamente, nem é feita manutenção. 

 

Figura 9: Calçadão da cidade de Rondon – PR. 

 
Foto: Silva, Josimara, 2018. 

 

Equipamentos urbanos são de utilidade da sociedade para melhor qualidade de vida, mas 

foi verificada a falta destes tanto no entorno quanto no calçadão. Percebem-se tambéma pouca 

quantidade de mobiliário urbano no local e a deterioração de alguns prédios, que, atualmente, 

necessitam de restruturações para serem usados. 

 

Figura 10: Pavimentação do calçadão. 

 
Foto: Silva, Josimara , 2018. 

 

No que tange a pavimentação e a infraestrutura, estas melhoram a qualidade de vida e os 

aspectos visuais da cidade. Nesse sentido, a cidade de Rondon necessita de manutenção, tanto 

nas ruas quanto nas áreas de lazer. O piso do calçadão não é apropriado para deficientes 
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físicos, como pode-se notar nas Figuras 10 e 11. Percebe-se a falta de faixas adequadas para a 

passagem de cadeirantes em alguns pontos, de guia rebaixada e de faixa para deficientes 

visuais (piso tátil), além da pavimentação que está em estado precário. 

 

Figura 11: Pavimentação e estrutura interna do calçadão. 

 
Foto: Silva, Josimara, 2018. 

 

Já no que se refere ao padrão nas fachadas dos estabelecimentos comerciais, estas 

agregam tanto o aspecto visual como aharmonia que transmitem. Nota-se que não existe um 

padrão nas fachadas dos edifícios comerciais da cidade, deixando o aspecto visual do local a 

desejar. Algumas edificações têm aparência de abandono, como denota a Figura 12, pelas más 

condições da pintura, e isso desencadeia a desvalorização do local. 

 

Figura 12: Fachadas e estabelecimentos do calçadão. 

 
Foto: Silva, Josimara , 2018. 
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Figura 13: Avenida Brasil passando ao lado do calçadão.  

 
Foto: Silva, Josimara, 2018. 

 

A Avenida Brasil é uma das principais de Rondon e nela encontra-se a maior parte do 

comércio. É uma avenida bastante arborizada e movimentada, mas falta manutenção e melhor 

planejamento. Uma avenida com um canteiro central de 17m será bem aproveitada com 

ciclovia e pista de caminhada. Esta passará por toda a avenida, dando continuidade a uma 

pista já existente no final da avenida, flores no canteiro central serão distribuídas de forma 

harmônica. 

     Em frente ao calçadão, no cruzamento da rotatória, haverá uma faixa elevada, 

permitindo que haja essa ligação de calçadão com avenida, dando segurança aos pedestres.      

O calçadão traz muitas recordações a moradores, pois já foi um local de lazer e diversão, mas 

infelizmente, com o passar dos anos, tem sido esquecido, usado apenas para se transitar. Por 

causa da situação precária, a proposta será trazer essa história de volta, introduzir o lazer e a 

diversão de forma saudável e agradável.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        O presente estudo teve por intenção uma discussão sobre a vida dentro do espaço 

urbano, assim como sobre as condições oferecidas por este espaço para atividades cotidianas e 

de lazer em meio ao planejamento urbano. Além disso, objetivou demonstrar conceitos e 

teorias aplicadas para tornar uma cidade mais humana e sustentável, direcionando a prioridade 

para as pessoas, focando em suas necessidades diárias e, principalmente, em suas 

necessidades de lazer, de forma que o meio urbano adquira mais vida, segurança, 

sustentabilidade, saúde e locais de encontros e permanência, ou seja, uma cidade direcionada 

para pessoas. 

      Portanto, considera-se que os objetivos de revitalizar o calçadão, atribuindo uma nova 

identidade ao local, bem como a criação de novos mobiliários, paisagismo, e, principalmente, 

o uso prioritário da pedestre são requisitos pautados na sustentabilidade que podem 

proporcionar a inserção da população em locais de encontros, lazer e permanência em 

determinada cidade. Conclui-se que o pré-projeto contém os recursos e espaços necessários 

para conferir maior qualidade de vida e do espaço aos moradores e comerciantes locais e, 

principalmente, o incentivo para o uso do calçadão como um local de encontros e 

permanência, que também promova a aplicação dos conceitos no presente artigo nos futuros 

planejamento urbanos.   

      Inclui-se ao projeto de revitalização do calçadão a Avenida Brasil, uma das avenidas 

principais da cidade, que concentra a maior parte do eixo comercial, e isso é feito após a 

análise da situação da avenida e por esta se tratar de uma ligação ao calçadão.       

     Tomando-se os princípios usados para o calçadão “cidade para pessoas”, analisando-

se o entorno, verifica-se que uma ciclovia e uma pista de caminhada dando continuidade a 

uma já existente ao final da avenida fazem com que a população se incentive a praticar 

atividades físicas, beneficiando saúde delas, além de melhorar sua qualidade de vida, e o 

aspecto visual, harmonizando a cidade. Na parte de arborização, a avenida tem árvores em 

abundância, mas a parte de vegetação rasteira e florística é falha, portanto, uma grande 

quantidade de flores será espalhada pela avenida nos canteiros centrais.  
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