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RESUMO 

 

O propósito do artigo é de demonstrar o conceito de Requalificação, a importância desse 

processo e as diretrizes que o embasa, no âmbito do planejamento urbano; mais 

especificamente, a aplicabilidade dele em uma determinada região de Maringá. Além disso, a 

pesquisa traz exemplos de duas cidades que requalificaram regiões, adotando princípios da 

Nova Agenda Urbana (NAU). Como essas cidades obtiveram bons resultados com a aquisição 

dessa abordagem, o principal objetivo do artigo é propor a mesma metodologia de 

requalificação, no estudo de caso de Maringá, em busca de objetivos semelhantes. O texto 

destaca que a escolha da região a ser requalificada está conectada aos estudos da Pwc no 

Masterplan, que visa o setor educacional como propulsor da economia maringaense. Dessa 

forma, salientar a atenção necessária que o urbanismo e o desenvolvimento sustentável 

merece.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Requalificação. Urbanismo. 

 

 

THE IMPORTANCE OF THE RESCUE OF ABANDONED CENTRAL AREAS: A 

MARINGÁ CASE STUDY- ZONE 10 

ABSTRACT 

 

The purpose of the article is to demonstrate the concept of requalification, the importance os this 

process and as an orientation that underpins it, in the scope of urban planning; more specifically, 

an applicability in a particular region of Maringá. In addition, a survey brings the examples of 

two cities that have requalified the regions, adopting principles of the Nova Agenda Urbana 

(NAU). As these cities obtained the good results with an approximation in this way, the main 

objective of this method was to propose the requalification methodology, in this case, the study 

of Maringa, in search of similar objectives. The text highlights that the choice of the region is 

being replicated in the studies of the Pwc in the Masterplan, which aims at the educational sector 

as a propeller of Maringa’s economy. In this way, a necessary attention to urban development 

and sustainable development deserves. 

 

Keywords: Sustainable development. Requalification. Urbanism. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo aponta reflexões realizadas ao decorrer da pesquisa e embasamento 

teórico para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tendo como alvo instigar 

o leitor a uma temática de extrema importância no contexto urbano atual.  

Nas próximas décadas, mais de 60% da população mundial irá residir em centros 

urbanos. Essa urbanização acelerada das cidades, de forma desordenada, e a alta valorização 

das regiões centrais implicam em resultados preocupantes, provocando a expansão horizontal 

dos eixos e consequentemente gerando o esvaziamento dos velhos centros. Essas regiões 

“privilegiadas”, ou seja, regiões com mais investimentos, devem ser consideradas não apenas 

pelo aspecto cultural, mas também por questões econômicas. Em diversas capitais, espaços 

centrais estão degradados e em desuso, o que imobiliza fortemente o capital, ocasionando a 

desvalorização, sendo um desperdício inaceitável, pois, são regiões já consolidadas, prontas 

para atender a população. Esse assunto se faz “admirar” pelo fato de já existir muita carência 

de infraestrutura urbana em nosso país, gerando questionamentos, como: Por que caiu em 

desuso? Como devolver uma função ao espaço? De que forma pode-se democratizar o acesso 

a estas regiões? 

Muitos acreditam que a requalificação seria a resposta para estas e tantas outras 

perguntas. A finalidade de requalificar vai muito além de reestruturar o local, está distante de 

ser um processo de maquiagem. Juntamente com este, existem propósitos maiores, 

considerando outros importantes recursos, como: economia, inclusão social, preservação de 

patrimônio histórico cultural. Dessa forma, com objetivo de promover a reinserção da região a 

ser requalificada ao contexto da cidade, diminuir impactos ambientais, propagar boas práticas 

urbanas, diversidade, impulsionar a economia e atribuir um novo uso ao espaço em desuso.  

Contempla em seu corpo os principais aspectos ideológicos e projetuais que regem 

intervenções urbanas desse caráter, demostrando estratégias e metodologias, segundo grandes 

teóricos. 

 

“Recuperar o centro das metrópoles nos dias atuais significa, 

entre outros aspectos, melhorar a imagem da cidade que, ao perpetuar 

a sua história, cria um espírito de comunidade e pertencimento. 

Significa também promover a reutilização de seus edifícios e a 

consequente valorização do patrimônio construído, otimizar o uso da 

infraestrutura estabelecida, dinamizar o comércio com o qual tem uma 
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relação de origem, gerar novos empregos.” (Vargas, Heliana; 

Castilho, Ana, 2015, p. 4-5) 

O artigo traz exemplos das cidades do Rio de Janeiro e Quito, cidades estas que 

adotaram o processo de requalificação e obtiveram respostas positivas, aplicando princípios 

básicos incorporados na Nova Agenda Urbana (NAU), desafios propostos em conferências da 

ONU. 

O texto também menciona dados relevantes sobre os setores chaves que impulsionam 

a economia de Maringá, conforme estudos PwC (MATERPLAN, 2017), destacando-se o setor 

educacional como um dos principais propulsores da economia local.  

Investir em planejamento das cidades conduz a retornos financeiros diversos, gerando 

empregos, valorização da região, tributos e melhorias, em consequência, direcionando as 

cidades às perspectivas de um futuro próspero e sustentável.  

É nesta visão que a obra deve ser saudada, expondo um temático assunto de extrema 

relevância no âmbito de urbanização e desenvolvimento sustentável.  

 

 

2    UM ESTUDO SOBRE REQUALIFICAÇÃO  

2.1. CONCEITO E DEFINIÇÃO REQUALIFICAÇÃO  

No âmbito do Urbanismo e do Planejamento Urbano, o processo que restaura espaços 

urbanos degradados e abandonados podem ser denominados de: Requalificação, Reabilitação 

ou Revitalização. Já a Renovação é outro termo que também tem o mesmo propósito de 

restaurar, porém, com uma abordagem distinta da Requalificação. 

Segundo Maricato (2002), requalificar é uma ação que tem o intuito de restaurar um 

patrimônio histórico cultural, preservando a construção existente, a população moradora e os 

usos. A tendência dessa reforma é manter as características do ambiente construído herdado. 

Já a abordagem da Renovação propõe substituir um ambiente desvalorizado e envelhecido por 

um novo, ou seja, nessa perspectiva há muita demolição e a população é expulsa devido à 

extrema valorização imobiliária que é conduzida juntamente com esse processo chamado 

gentrificação1. É importante ressaltar que toda requalificação só é possível se, no ambiente, 

for realizado novas construções, pois nem todo patrimônio é recuperável para reforma; no 

contexto da Renovação, nem tudo é destruído. O que une os processos citados é que ambos 

                                                           
1 Processo de transformação de centros urbanos através da mudança dos grupos sociais. 
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evidenciam a preservação do patrimônio e a limpeza pública, onde a maior dificuldade 

encontrada é conservar a população já residente. 

Portanto, requalificar não se restringe ao ato de restaurar, é um termo muito mais 

extenso cujo objetivo é ofertar medidas estratégicas que fomentem a formação de um espaço 

eficiente, evidenciando a construção, requalificação e o desenvolvimento do espaço e das 

regiões adjacentes.  

2.2.  IMPORTÂCIA DO PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Requalificar é uma pratica imprescindível, tendo em vista que com o passar dos anos é 

possível relatar a história de uma cidade através de suas edificações, partindo do princípio de 

que falamos de patrimônios duráveis. Contudo, as dinâmicas da cidade, bem como o 

comportamento humano, alteram-se em outro compasso, tornando o espaço edificado 

disfuncional as novas demandas urbanas. 

Podemos apontar diversos fatores que podem promover a demanda de requalificação 

de um ambiente urbano (Quadro 1), dois deles são a imagem da cidade produzida pelas 

percepções das pessoas e a preservação do patrimônio histórico cultural. (Lynch, 1960) 

Quadro 1 – Motivações que conduzem as intervenções em centros urbanos. 

Referência e identidade  
 Os centros têm um papel essencial quanto a identidade e a 

referência de seus cidadãos e visitantes. 

História urbana  
 O centro é o lugar onde se encontram as sedimentações da 

história de uma cidade. 

Sociabilidade e diversidade  

 A variedade de atividades e a tolerância às diversidades 

reforçam o caráter singular dos centros urbanos em relação 

aos subcentros mais recentes. 

Infraestrutura existente  

 Nos centros das cidades, há um sistema viário consolidado, 

saneamento básico, equipamentos sociais e culturais de 

diversas naturezas. O descarte dessa infraestrutura, tanto do 

ponto de vista econômico quanto ambiental, é injustificável. 

Mudanças nos padrões 

sociodemográficos 

 Alterações como maior expectativa de vida e consequente 

envelhecimento da população; redução do número de 

componentes da família e reconduzem ao retorno de 

habitações nas áreas centrais. 

Deslocamentos pendulares 

 Estatisticamente, o centro de muitas cidades ainda concentra 

um maior número de postos de emprego. O retorno do uso 

residencial para o centro diminui sensivelmente a necessidade 

de movimento pendular diário moradia-trabalho. 
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Distribuição e 

abastecimento  

 Durante muitas décadas, vem ocorrendo a dispersão 

locacional dos negócios. Em diversas escalas, entretanto, os 

centros ainda retêm uma parcela a distribuição de bens e 

serviços. 
Fonte: Intervenções em centros urbanos: objetivos, estratégias e resultados 3ª edição (2015) 

Uma cidade é constituída por imagens ambientais conformada em três elementos: 

identidade, estrutura e significado; a identidade está atrelada a sua diferença a outros espaços; 

A estrutura se dá a partir do físico e a conformação espacial do ambiente; e o significado está 

relacionado a proximidade do observador, seja ela prática ou emocional. As imagens são 

frutos de duas ordens unidas, o observador e o ambiente; o observador elege, ordena e atribui 

significado aquilo que olha;  

o ambiente é explorado de maneira permanente de todas as circunstância prováveis, produto 

de estruturas móveis e estáticas que formam o objeto real; portanto, um ambiente especifico é 

capaz de transformar-se conforme seus observadores por meio de uma profunda familiaridade 

com o mesmo.  

O design de uma cidade é, portanto, uma arte temporal, mas 

raramente pode usar as sequencias controladas e limitadas de outras 

artes temporais, como a música, por exemplo. Em ocasiões diferentes e 

para pessoas diferentes, as sequencias são invertidas, interrompidas, 

abandonadas e atravessadas. A cidade é vista sob todas as luzes e 

condições atmosféricas possíveis. (LYNCH,1960, p. 02) 

Quando o indivíduo se depara com determinado ambiente, é despertado de forma 

intuitiva, lembranças e significados que os conectam a ele; lembranças essas que podem 

agregar valor de forma positiva ou negativa, que variam de acordo com as experiências 

vividas por esse observador. Além das memórias, o ambiente instiga o observador a elencar 

suas considerações sobre o espaço. 

De acordo com Lynch (1960), a imagem de um ambiente atrativo está ligada a 

definição sobre imageabilidade2 a qual conecta-se diretamente com a legibilidade, palavra que 

aponta a compreensibilidade de um espaço e a clareza com que ele se identifica. 

Compreendida como a:  

“Qualidade de um objeto físico que lhe dá uma alta 

probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador. 

                                                           
2 Qualidade do que é imaginável. 
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Refere-se à forma, cor ou arranjo que facilitam a formação de imagens 

mentais do ambiente fortemente identificadas, poderosamente 

estruturadas e altamente úteis. (LYNCH, 1960, p. 9) 

Ainda de acordo com o referido autor, uma imagem agradável deve ofertar ao seu 

desfrutador um significativo sentimento de segurança emocional, fortificando e 

potencializando as experiências dele. Um determinado espaço já definido é capaz de 

impossibilitar novos processos, bloqueando a formação de outras possíveis vivências. 

Recomenda-se que os espaços possuam uma disposição moldável, permitindo o 

aprimoramento de experimentos de acordo com suas demandas.  

Compreende-se além disso, que a imagem deve atravessar as considerações 

particulares, com objetivo de satisfazer um público mais amplo, partindo do princípio de 

“Imagens Públicas”, denominadas também como “Imagens Grupais”, que são comuns a 

diversos contextos. Portanto, a imagem que o observador tem dos espaços é fundamental no 

processo de revitalização, sempre levando em consideração a reformulação sensível de um 

ambiente, preservando suas fortes imagens já existentes. 

Outro fator de grande relevância é a preservação do patrimônio histórico cultural, 

afinal, as edificações relatam a história da cidade. O centro é uma parte importante da história, 

já que este espaço comporta grande parte das atividades econômicas das cidades. 

Em 1950, as cidades de todo o mundo somavam 750 milhões de 

habitantes. Em 2014 – ano do último levantamento revisado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) – já éramos cerca de 3,8 

bilhões de pessoas. Em menos de quatro décadas, a previsão é de que a 

população urbana mundial aumente 63%. Esse processo será liderado 

por Índia, China, Nigéria, Indonésia e Estados Unidos. Só a Índia 

ampliará em 404 milhões de pessoas a sua população urbana. 

(Masterplan, 2018 p. 56 – Urbanização acelerada) 

Nos últimos anos vem se destacando um processo bastante preocupante nas grandes 

cidades brasileiras, os centros, que até então vibravam nos setores de economia e cultura 

dotados de estruturas notáveis em relação aos demais locais. Percebe-se hoje que existe um 

grande esvaziamento dos mesmos, gerando a subutilização e degradação de áreas centrais.  
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A conformação do centro de uma cidade é composta tipicamente por áreas onde estão 

os serviços que demandam maior acesso, pois constituem uma variedade de atividades, assim 

como serviços básicos e indispensáveis de uma sociedade. Entretanto, nas atuais 

conformações, foram-se criando fragmentações de serviços, com intuito de desenvolvimento 

da cidade, processo este que ocasionou a dispersão de diversos outros centros; ela se deu 

muitas vezes com objetivo de evitar uma concentração demasiada no centro, criando assim o 

zoneamento. Em relação aos subcentros, Villaça (1998, p.293) ressalta: “O subcentro 

consiste, portanto, numa réplica em tamanho menor de centro principal, com o qual concorre 

em parte sem, entretanto, a ele se igualar” 

 Ainda associado aos subcentros e a descentralização, Corrêa ressalta um ponto 

positivo em relação aos núcleos secundários:  

Em primeiro lugar a descentralização torna o espaço urbano 

mais complexo, com vários núcleos secundários de atividades. Mas o 

significado dela é muito mais amplo. Para o consumidor, o 

aparecimento de núcleos secundários de atividades comerciais gera 

economias de transporte e tempo, induzindo a um maior consumo, o 

que é do interesse do capital produtivo e comercial. (CORRÊA, 1995, 

p. 47-48) 

Estes métodos de fragmentação do centro, alavancaram o investimento do mercado 

financeiro e economia privada, afastando-se das áreas centrais originais, ocasionando com o 

tempo um fato adverso:  O abandono do velho bom - às áreas centrais estruturadas – e a 

construção do novo ruim – as periferias mal servidas (Ultramari; Duarte, 2006, p.4).  

Devido a pequena relevância dos centros velhos, os capitais privados se reduziram, 

assim como os investimentos públicos. Essa dispersão ocasiona um gasto demasiado de 

recursos para todo o corpo social, como o transporte público e o investimento à infraestrutura 

viária, sem uma sequência lógica, deixando para trás as infraestruturas já consolidadas, 

permitindo a ociosidade principalmente nos horários não comerciais. Diante deste senário 

perturbador de desvalorização e esvaziamento do centro, especialistas no âmbito do 

planejamento urbano se empenham em salvaguardar os centros originais (Blascovi; Duarte, 

2006). 

Partindo destes autores, Duarte, Fabio (2012) faz uma constatação significativa:  
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Na base dessas intervenções, observamos um forte discurso 

social: o da irracionalidade de termos, ao mesmo tempo, grandes 

periferias se expandindo e a subutilização de infraestruturas e serviços 

nas áreas centrais. (Fabio; Duarte, 2012, p.180) 

 

2.3. O PROCESSO DE REQUALIFICAR - METODOLOGIAS 

O processo de requalificar tem como principal objetivo propor estratégias que 

ampliem a eficiência do espaço urbano. Assim, abordaremos alguns métodos com o propósito 

de embasar e fundamentar o desenvolvimento deste. 

Nas décadas de 70 a 90, compreendendo o centro como fundamental no meio urbano, 

buscou-se a valorização da memória e a proteção do patrimônio histórico no âmbito de gerar 

identidade e orgulho cívico. Os representantes procuraram apoio em soluções empreendedoras 

e em projetos com chamado popular, utilizando acordos entre o público e privado para 

fomentar a economia urbana e comércios empresariais.  

Vargas; Castilho (2015) apontam algumas estratégias utilizadas para transcender o 

desafio de atrair as pessoas para as regiões centrais; duas dessas estratégias são a modificação 

da imagem criada do centro e a preservação de patrimônios históricos dentro das operações de 

revitalização, que foi utilizada como protagonista para salvar a identidade e cidadania. 

Além disso, foram usados outros métodos para motivar a volta do usuário ao centro: 

ações físicas através de projetos arquitetônicos, instauração de políticas públicas e a 

implantação de programas de gestão compartilhada.  

Projetos arquitetônicos: é indispensável a organização de preservação histórica e 

arquitetônica, tendo como base o comércio como parte viva da cidade, considerando os 

centros e outras atividades pertencentes a ele. Uma das maneiras adotadas por algumas 

cidades foi a implementação de shoppings centers buscando unir comerciantes locais e uma 

diversidade de usos, salientando a importância de imóveis de uso misto. Um exemplo disso 

são os “projetos presidenciais”, denominados pelo presidente François Mitterrand, que visam 

a integração social e fundamentação cultural, assim como o Museu do Louvre. Esses projetos 

principiam um meio sintetizado pela cultura, com a junção de teatros, museus, cinemas, 
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restaurantes, livrarias e comércios gerais, deixando de ser ambientes específicos, tornando-se 

vivencias inéditas e intensas.  

Políticas públicas: as intervenções na Europa não abordaram somente o comércio 

central, foram aplicadas juntamente em estratégias de transportes, incentivos a pequenos 

comerciantes, habitação de cunho social, áreas públicas e espaços urbanos. Um exemplo 

aplicado foi a destinação de ruas exclusivas para pedestres e ciclistas em regiões centrais, com 

intuito de controlar a degradação do centro.  

Em Docklands - Inglaterra, o governo implantou programas que anseiam uma nova 

utilização das propriedades e edificações para práticas empresariais produzindo empregos e 

renda com contribuição de capital público.  

No Brasil, as intervenções em regiões centrais se deram a partir da criação de duas 

organizações do Ministério de Educação e Cultura que entendem a cidade como um 

organismo histórico produto de modos de construção social. As entidades são: a Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Pró-memória. Salvador foi um 

exemplo de redução gradual da utilização do centro histórico que, com a criação da Fundação 

do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, resgatou a região com incentivo ao turismo 

cultural.  

A cidade de Curitiba é digna de destaque por aplicar artifícios de city marketing, como 

técnica de política urbana, tendo em vista a apreciação da imagem da cidade por intermédio 

do planejamento e comunicação, ferramenta eficaz que gera no indivíduo sentimento de 

pertencimento e identidade.  

Gestão compartilhada: ainda no mesmo período, despontam organizações de ruas com 

foco na gestão compartilhada, participando destas, gestores urbanos, empreendedores, 

representantes de cidadãos e comerciantes locais. Sobressai o Main Street Program MSP 

(Programa da Rua Central), projetado com o objetivo de valorizar os centros históricos e 

comerciais, de forma a criar uma sustentabilidade econômica, agindo em algumas áreas como:  

reformulação econômica através do incentivo a economia local e atração de investidores; 

gestão entre atores de diferentes setores com foco no planejamento e em busca de recursos 

inovadores; impulsão das regiões por meio da história e qualificação urbana, eventos e 

divulgação;  projeto urbano formulado com foco em recuperação e preservação do 

patrimônio. 
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Diante dessas estratégias aplicadas para trazer as pessoas de volta às regiões centrais, 

evidencia-se quatro questões: o comércio como estratégia de recuperação; criação de 

paisagens/imagens; compreensão do histórico; e a idealização nos debates em relação a 

privatização de espaços públicos.  

Por fim, compreende-se que a recuperação da qualidade de vida e atração para essa 

região devem ser produzidas para e por seu habitante, com objetivo de um benefício maior.  

    3       URBANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COESÃO SOCIAL 

O crescimento acelerado das cidades, nos últimos anos, desencadeou um 

desenvolvimento sem planejamento principalmente nos países emergentes, resultando 

em localidades conturbadas, poluídas e sem qualidade de vida. Partindo dessas 

resultantes, em outubro de 2016, foi criada a Nova Agenda Urbana (NAU), isto é, um 

projeto de reestruturação das cidades que visa o desenvolvimento urbano sustentável.  

O projeto propõe três princípios básicos focados em planejamento e desenhos 

das cidades, criação de planos de financiamento assegurado e acessível, e incentivos 

que possibilitem a coesão social e a diversidade; o principal objetivo é promover o 

acesso à segurança e à ambientes de qualidade e igualitários que viabilizem a 

diversidade cultural. 

Um exemplo dessa transformação foi Quito, partindo de um projeto 

multissetorial, a capital resgatou o centro histórico, onde antes eram assentamentos 

escassos e abandonados que deram espaço às habitações e infraestruturas básicas, 

acarretando em recuperação da segurança e melhoria na saúde, possibilitando também 

a normalização do emprego local, a redução de congestionamento e a transformação 

desse local em área turística. 

No Brasil, o Rio de Janeiro adotou os princípios adotados pela NAU, quando 

requalificou a região Porto do Rio, para receber as Olimpíadas de 2017. Com o 

processo de requalificação, o porto ganhou outra nomenclatura, antes Porto do Rio, 

hoje, Porto Maravilha. O projeto foi configurado para promover a reestruturação de 

toda a infraestrutura urbana, meios de locomoção, sustentabilidade e conservação de 

patrimônio histórico cultural. Em sua região central, objetivou atrair novos moradores 

para a região, com o aperfeiçoamento das condições habitacionais, incentivos fiscais a 

grandes empresas e o fornecimento de serviços públicos de qualidade.  
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Logo, interpreta-se que a preservação e requalificação é fundamental para o 

desenvolvimento urbano sustentável das cidades de forma a impulsionar países 

emergentes. 

     4        ANÁLISE DO PERFIL EM POTENCIAL DA CIDADE 

O planejamento é crucial para o desenvolvimento próspero de uma cidade. Com esse 

intuito, foi idealizado pelos representantes de Maringá um projeto denominado Masterplan 

que dispõe de informações técnicas e estratégicas que objetivam promover a cidade para 

2047. Com base nos indicadores levantados neste documento, foi identificado a importância 

de alguns setores para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, dentre eles foram 

citados a Educação e Desenvolvimento de Sistemas que fundamentam o tema a ser abordado 

neste artigo, como método de requalificação do espaço, com instalações de cunho educacional 

e profissionalizante com objetivo de impulsionar a economia da cidade.  

O Masterplan foi desenvolvido por técnicos da PwC, ACIM e Codem, dezenas de 

empresários, lideranças e voluntários que participaram das reuniões, workshops e debates 

sobre o futuro social e econômico de Maringá.  

O planejamento foi criado em três etapas:  

Visão 2047: identificação dos interesses da cidade de Maringá, estudo baseado no 

documento “Maringá 2030” e análise dos impactos a partir do relatório “Megatendências” da 

PwC e levantamento da situação atual e considerações de dados socioeconômicos 

Setores econômicos chave e iniciativas: Constatação dos setores chave que irão 

promover social e economicamente a cidade de Maringá.  

Indicadores do plano de implementação: Descrição do projeto e ações por meio dos 

setores chaves com base nos dados levantados nos estudos.  

Desse modo para desenvolvimento do projeto foi levado em consideração as regiões 

de influência que são determinantes para um estudo ordenado e íntegro. 

Foto 1 – Mapa região de influência de Maringá (Segundo IBGE) 
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Fonte: Análises PwC; IPARDES-IBGE-REGIC (Região de Influência de Cidades) 

Conforme o documento Masterplan, a escolha dos setores econômicos chave foi 

embasada em três pilares, sendo estes selecionados de acordo com a relação espacial e 

temporal, de forma que estivessem conectados com a atualidade e o amanhã de Maringá, 

compondo-se em: 

• Atratividade de cadeias e setores.  

• Vantagens competitivas de Maringá.  

• Impacto das megatendências.  

Foto 2– Análise de classificação dos setores econômicos selecionados por atratividade 

e competitividade 
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Fonte: Análises PwC; Masterplan 2017 (pag. 15) - http://www2.maringa.pr.gov.br/site/  

Os setores selecionados foram classificados pela pontuação obtida em competitividade 

e impacto de megatendências3. Conforme a PwC megatendência se define como:  

Observa-se que os setores selecionados possuem alta capacidade para unir um 

conjunto de atividades e, assim, formar uma ação ampliadora da economia. Esses setores, que 

já marcam presença intensa em Maringá, são: 

• Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação.  

• Saúde.  

• Intermediação financeira, seguros e previdência complementar.  

• Educação 

                                                           
3 “Classificamos as nossas conclusões em cinco tendências globais. Em nossa visão, todas 

têm uma influência importante atualmente e continuarão a ter nas próximas décadas. São 

elas: deslocamento do poder econômico global, mudanças demográficas e sociais, 

urbanização acelerada, avanços tecnológicos e mudanças climáticas e escassez de recursos.” 

(Pwc, 2018) 
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O projeto identifica a Educação como alicerce do crescimento econômico e 

impulsionador para gerar localidades mais justas e menos desiguais. Maringá se destaca em 

nível nacional, sendo a primeira no ranking do Ideb para o Ensino Fundamental de 1º ao 5º 

ano, assim como no Ensino Superior com um número progressivo de graduados (cerca de 

7.200 em 2015) se diferenciando de grandes cidades do Paraná (ex.: Londrina e Curitiba), o 

que pode fundamentar a demanda que supram direta ou indiretamente este setor. (Masterplan, 

p. 18) 

A Educação tem elevado valor associado e possibilidade de cooperar para o processo 

de crescimento de outras esferas da economia já vigentes no território de Maringá, conforme 

imagem a seguir: 

Foto 2– Cadeia de educação 

 

Fonte: Análises PwC; Masterplan 2017 (pag. 19) - http://www2.maringa.pr.gov.br/site/  
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Segundo análises da PwC, revelam-se 7 capitais que necessitam comtemplar para assegurar a 

competitividade sustentável de uma cidade, sendo estes: econômico, intelectual, social, meio 

ambiente e qualidade de vida, acessibilidade e infraestrutura, institucional e imagem e 

identidade. Destacando dentro do âmbito educacional, sublinha o capital intelectual, que nos 

vem apresentando algumas diretrizes que nortearam o projeto do Masterplan: 

• Formar, atrair e reter profissionais de referência em qualidade técnica, voltados para 

ocupações de alto valor agregado e que potencializem o empreendedorismo, a inovação e o 

desenvolvimento econômico de Maringá e municípios conurbados.  

• Estimular a integração entre Instituições de Ensino Superior, centros de pesquisa 

internacionais de excelência e as empresas locais, direcionando as atividades acadêmicas para 

a excelência em pesquisa e inovação e, ao mesmo tempo, transferindo conhecimento local e 

internacional gerado nas Instituições para o mercado de trabalho local.  

• Criar ambientes de inovação para canalizar o conhecimento em soluções globais.  

Logo, fica evidente a importância de instalações de cunho educacional com objetivo de suprir 

a carência de infraestruturas de acesso democrático que consequentemente promovam o 

desenvolvimento econômico sustentável da cidade de Maringá.   

4.1.  IDENTIFICAÇÃO DA ZONA 10 COMO ÁREA A SER REQUALIFICADA 

Devido às mutações sofridas pelo desenvolvimento da cidade, regiões como a Zona 10 

perderam suas funções ao longo do tempo, reproduzindo espaços degradados, subutilizados, 

inseguros e obsoletos, estabelecendo a necessidade de uma intervenção. 

Essa região abrigou a sede da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro S.A 

(SANBRA), uma das industrias pioneiras de capital estrangeiro a se inserir em Maringá. 

Tinha como acesso principal a Avenida Colombo, localizada em uma região estratégica, que 

facilitava o escoamento tanto pela rodovia quanto pela ferrovia. Possuía aproximadamente 

123.496m² em toda sua extensão, dispunha diversos galpões e dois silos de grande destaque 

situados na Rua Monlevade. A SANBRA encerrou suas atividades em 1993, onde parte foi 

adquirida pela CEVAL, depois pela BUNGE Alimentos e, posteriormente, comprada por um 

empresário local. 
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Foto 3 - Imagem aérea antiga SANBRA 

 

Fonte: http://www.maringahistorica.com.br/search?q=SANBRA. Acesso em: 19 junho.2018 

 Atualmente, essa área possui um grande espaço abandonado, degradado e em desuso. 

A região se localiza em um contexto praticamente central da cidade de Maringá, 

consequentemente sendo uma área de propensa expansão do centro, fica em uma região 

estratégica que culminam com os projetos de expansão da cidade, como por exemplo: novo 

centro cívico. A zona 10 preserva uma grande história da industrialização e do processo de 

organização operária da cidade, o que pode canalizar o pensamento da tamanha importância 

de promover a reinserção da região da Zona 10 ao contexto atual da cidade, atribuindo um 

novo uso a região, uma vez que a área não funciona mais como uma zona industrial, gerando 

a imposição de atividades diferentes que atendam a demanda de um espaço que agora possui 

uma concentração maior de pessoas.  

Foto 4 – Mapa de proximidade do centro com área de intervenção 
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Fonte: Acervo do autor. Acesso em: 29 agosto.2018 
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3 CONCLUSÃO 

A produção do presente artigo foi de extrema relevância para ampliar os 

conhecimentos a respeito de uma temática tão presente que é a urbanização acelerada e as 

consequências que a mesma acarreta. O objetivo foi expor os aspectos relacionados aos 

impactos sociais, especialmente nas regiões centrais das cidades, com isso foi fundamental 

para o entendimento do ambiente e os principais geradores da degradação e desuso desse 

espaço.  

Os estigmas causados pela urbanização acelerada têm reflexos não só nas regiões 

centrais, mas também sobre toda a região adjacente a ela e a outros diversos âmbitos da 

cidade. Dessa forma, compreender os múltiplos impactos que a urbanização descontrolada 

pode impactar socialmente, fica expressiva a necessidade de implantar projetos de 

requalificação dos centros degradados, considerando a repercussão que esta terá sobre toda a 

cidade. Sendo assim, é importante reforçar o tema desenvolvido neste trabalho, como uma 

ação pontual que gera efeitos positivos para toda uma sociedade.  

O artigo parte do objetivo de compreender os aspectos essenciais que dominam as 

intervenções urbanas dessa natureza e revela a importância da requalificação na história na 

identidade das cidades e outras motivações que clamam ações de caráter restaurador. Porém, a 

intervenção não se restringe em apenas requalificar o espaço físico, este instrumento tem 

como finalidade ser uma ferramenta de coesão social. Com isso, fica evidente que o presente 

trabalho propõe ao leitor uma percepção das demandas e os propósitos da cidade com objetivo 

de induzir a concepção de um projeto que atenda de forma democrática a população.  

Por fim, partindo dos conteúdos desenvolvidos para este artigo, fica claro que os 

efeitos que a urbanização acelerada produz permite o desenvolvimento de novas linhas de 

pesquisa sobre a mesma temática. Sendo possível, por exemplo, uma análise sobre a expansão 

desordenada que tem como consequência a favelização e o aumento da criminalidade. 
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