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RESUMO 

Esta pesquisa consistiu em investigar a funcionalidade de um conjunto de três 

praças de importância históricas na Cidade de Londrina, Paraná. Com o objetivo de 

propor uma reflexão do planejamento urbano, a partir do ponto de vista dos seus 

usuários; identificando e avaliando de forma quantitativa e qualitativa os 

equipamentos e a vegetação presente; além de analisar as relações de usos e 

funções das mesmas. Para este fim foram selecionadas as Praças Rocha Pombo e 

Marechal Floriano Peixoto ambas na área central, e a Praça Nishinomiya, por suas 

características históricas. O critério de definição para o recorte da escolha se deu de 

duas maneiras; as do centro da cidade por fazerem parte das primeiras do 

município. Já o critério do recorte da outra reside no processo histórico de formação 

da cidade, a imigração. No qual os laços históricos com a cidade coirmã Nishinomiya 

surgiu com a realização de eventos fortalecidos com a construção da Praça.  

O método consistiu na escolha das praças históricas, coleta de dados por pesquisa 

documental e de campo. A primeira ocorreu na coleta de dados cadastrais, mapas e 

documentos e a outra por visitas, levantamento fotográfico, entrevistas e aplicação 

de questionários. Os questionários da tese de doutorado De Angelis (2000), “A praça 

no contexto das cidades: o caso de Maringá PR”. As aplicações ocorreram por meio 

de um recote temporal, entre 13 e 31 de janeiro de 2014. A análise estatística 

utilizada foi o método de amostragem por conveniência não probabilística. Na 

análise documental levantou o projetista, símbolos, lei de criação, dimensões, relevo 

e acessibilidade. Na pesquisa de campo foram utilizados os questionários para 

definir o perfil do usuário e suas atividades nas folgas; realizando a identificação e 

conceituação dos equipamentos; confeccionou-se o memorial botânico destas e o 

levantamento do existente em cada praça. 

 
 
Palavras-chave: Praça Histórica, Avaliação Urbanística, Espaço Urbano e Londrina. 
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ABSTRACT 

This research was to investigate the functionality of a set of three squares of 

historical importance in the city of Londrina, Paraná. In order to propose a reflection 

of urban planning, from the point of view of its members; identifying and assessing 

quantitative and qualitative manner the equipment and the present vegetation; and 

analyzing the relations of uses and functions thereof. To this end we selected the 

Squares Rock Pigeon and Marechal Floriano Peixoto both in the central area, and 

the Nishinomiya Square, for its historic features. The defining criterion for the choice 

was cut in two ways; the center of the city to be part of the first of the municipality. 

Since the criterion of clipping the other lies in the historical process of formation of 

the city, immigration. Where historical ties with coirmã Nishinomiya city came up with 

the organization of events strengthened with the construction of the Square. 

The method consisted in choosing the historic squares, data collection by desk 

research and field. The first occurred in collecting registration data, maps and 

documents and the other for visits, photographic survey, interviews and 

questionnaires. The doctoral thesis of questionnaires De Angelis (2000), "The square 

in the context of cities: the case of Maringa PR". Applications occurred through a 

temporal recote between 13 and 31 January 2014. The statistical analysis used was 

the sampling method for non-probabilistic convenience. In the document analysis 

raised the designer, symbols, creation of law, dimensions, topography and 

accessibility. In field research questionnaires were used to define the user profile and 

its activities in the gaps; identifying and performing conceptualization of equipment; 

the botanical memorial of these and the existing survey was concocted in each 

square. 
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1 INTRODUÇÃO 

As praças públicas são o coração das cidades, onde se intensificam 

seus pulsares. Cada batimento fala sobre seus usuários, sobre suas histórias, as 

relações comerciais, religiosas, artísticas, simbólicas, políticas, permite o encontro 

entre pessoas, além de representar um espaço de sociabilidade, promove as 

relações sociais que se estabelecem nos momentos de lazer e até mesmo na 

simples informalidade dada ao transeunte.  

Sendo as praças públicas o espaço historicamente voltado para a 

vivência, principalmente aquelas onde ocorrem às práticas de lazer, comerciais; as 

manifestações artísticas, políticas e religiosas; mas especialmente as ligadas à 

sociabilização e ao registro da memória urbana.  

Assim selecionei as Praças Rocha Pombo, ao lado das antigas 

Rodoviária e Ferroviária; a Praça Marechal Floriano Peixoto ao lado da Catedral 

Metropolitana de Londrina, ambas na área central, e a Praça Nishinomiya na região 

leste, próxima ao Aeroporto Governador José Richa, por suas características 

históricas. A escolha ocorreu de duas maneiras; nas praças do centro da cidade pelo 

fato delas estarem entre as primeiras construídas no município e de ainda 

representarem um importante ponto de encontro e transição entre todas as regiões. 

Já o critério para a outra praça reside no processo histórico de formação da cidade, 

a imigração. Os laços históricos de proximidades com Nishinomiya, no Japão; são os 

mais evidentes entre as cidades coirmãs de Londrina; destes surgiram eventos, 

campanhas, contatos e intercâmbios; fortalecidos com a construção da Praça 

Nishinomiya.  

Assim o trabalho visa uma avaliação urbanística, através do 

conhecimento e vivência dos espaços. Avaliando o contexto e a importância das 

praças para a cidade, apresentando suas histórias, seus papéis em relação ao 

entorno, sua dinâmica, sua vegetação e estruturas físicas, as quais foram 

qualificadas junto à população usuária, suas relações de usos e funções; os 

equipamentos presentes e seu estado conservação e quais significados esta praça 

possuem.  

O método proposto consiste na avaliação do processo de 

reconstrução histórica destes espaços urbanos, buscando por meio da análise de 

documentos oficiais do executivo e legislativo municipal, iconografias, jornais, 



 15 

revistas, livros, fatos e acontecimentos políticos da época, além de visitas a campo, 

entrevistas e aplicação de questionários junto aos usuários e moradores. 

 

   

1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse trabalho é o de investigar a funcionalidade de 

um conjunto de três praças de importância históricas na Cidade de Londrina, com 

base no ponto de vista dos seus usuários, propondo uma reflexão sobre o 

planejamento urbano.  

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar praças, a partir de sua importância histórica; 

 Caracterizar as praças;  

 Avaliar quantitativamente os equipamentos presentes nas praças e os seus 

estados de conservação;  

 Identificar os principais aspectos qualitativos que se verificam nas praças de 

estudo;  

 Analisar as relações de usos e funções e 

 Identificar e quantificar a vegetação presente. 

1.3 HIPOTESE 

As praças públicas podem assumir muitas características, 

configurações e funções, mas nem sempre todos estes atributos estão presentes em 

um mesmo ambiente. No entanto temos que lembrar que as praças também podem 

sofrer ações que desvalorizem o espaço. Desta maneira a hipótese deste trabalho é 

um levantamento de dados para a elaboração do perfil de um conjunto de praças no 

Município de Londrina-PR. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 A Cidade 

O momento em que o homem deixou de ser nômade, fixando-se no 

solo como agricultor é o primeiro passo para a formação das cidades. Já quando 

começa a dominar um elenco de técnicas menos rudimentares, que lhe permitem 

extrair algum excedente agrícola; é um segundo momento que impulsiona o 

surgimento das cidades, visto que parte da sociedade pode agora dedicar-se a outra 

função que não a de plantar (CARLOS, 1999). O surgimento das áreas urbanas se 

configura quando as indústrias e os serviços já não são executados pelas pessoas 

que cultivam a terra, mas por outras que não têm esta obrigação, e que são 

mantidas pelas primeiras com o excedente da sua produção (BENEVOLO, 1983). 

Benevolo (1983) ainda relata sobre algumas cidades como as 

Mesopotâmicas, Sumeriana e Babilônia, no início de 2000 a. C. a primeira já possuía 

seu terreno dividido em propriedades individuais ao passo que o campo era 

administrado em comum por conta das divindades, e na outra a cidade é formada 

por uma série de recintos; os externos abertos a todos e os internos reservados aos 

reis e aos sacerdotes; e na Grécia que apresenta uma região montanhosa, divida 

sendo cidade alta ou acrópole, onde situam os templos dos deuses, e a cidade baixa 

ou astu, na qual desenvolve o comércio e as relações civis; ambas parte de um 

único organismo, além de algumas áreas intencionalmente aparelhadas como o 

teatro e a Ágora onde a população pode se reunir e ser uma comunidade.  

As ágoras marcam a centralização e visibilidade do poder, além de 

balizar as regras do jogo do exercício da cidadania. O seu surgimento representa a 

perda de poder de um único rei, que se dividiu entre os aristocratas. E em termos 

territoriais a democratização aparece na grande praça onde os cidadãos participam 

diretamente do centro do poder que se afasta do templo das divindades e se 

aproxima do mundo dos homens (MUMFORD, 1998). 

Já os romanos usavam em todo o território do império o método de 

colonização estruturado ao longo do percurso dos rios. Construíam estradas, pontes, 

aquedutos, linhas fortificadas; a divisão dos terrenos agrícolas em quintas cultiváveis 

e a fundação de novas cidades (BENEVOLO, 1983). 
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Na Idade Média as cidades concentram suas atividades em 

pequenas áreas, nas quais coexiste produção e trocas em que se mesclam o 

artesanato e o comércio alimentados por uma economia monetária. Já a cidade 

medieval mais reformou do que na verdade reprimiu. Com originalidade, ela foi uma 

primeira experiência para conseguir o ideal "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", 

mas foi organizada no padrão feudal desigual e antidemocrático (LE GOFF; 

MORAES, 1997). 

A queda do Império Romano do Ocidente marca o início do período 

Idade Média, no qual continua o processo de despovoamento, regressão urbana e 

invasões germânicas; mas seguido de crescimento demográfico com o renascer do 

comércio, associado às novidades tecnológicas na agricultura, consolidando o  

feudalismo. Nesta fase as Cruzadas significam a busca da manutenção do poder 

pela igreja cristã contrapondo-se ao domínio da Terra Santa pelos mulçumanos 

(MUMFORD, 1998). 

Mumford (1998) afirma ainda, que com o Renascimento a vida 

urbana das cidades Europeias pouco muda mesmo com crescimento da população. 

No entanto com a invenção da máquina a vapor e outras inovações, faz surgir na 

Europa e nos Estados Unidos importantes mudanças nos grandes centros urbanos. 

 Contemporaneamente à migração da população do meio rural, na 

procura de oportunidades nas cidades, produz-se um acelerado e desorganizado 

processo de urbanização. Esse crescimento impulsiona o surgimento de núcleos 

urbanos em consequência da implementação industrial.  

Esse desenvolvimento urbano desordenado produz complicações 

estruturais, e com base nos conceitos modernistas e fundamentados nos princípios 

da Carta de Atenas, as cidades passaram a receber intervenções, denominadas 

“bulldozer” - solução arrasa quarteirões - com o objetivo de renovação e 

recuperação, procurando equacionar adequadamente o congestionamento e 

adensamento urbano; com a destruição de tecido urbano, das áreas centrais, 

retirando a população sem recursos para outras áreas distantes e periféricas 

(CARVALHO, 2001).  

As cidades são os espaços em que vivemos, e estes ganham 

significado e valor em razão da simples presença do homem, seja para acomodá-lo 

fisicamente, como o seu lar, seja para servir como palco para as suas atividades 

(REIS, 2004). 
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Maricato (2000) afirma que o espaço urbano deixa de se limitar a um 

aglomerado de edificações para estabelecer efetivamente a predominância da 

cidade sobre o campo. A produção artesanal enriquece com a crescente intervenção 

no mercado, com a transferência do poder e controle dos mestres de ofício para as 

manufaturas, além do comércio passar a ser controlado por um novo grupo social. 

Esta divisão de classes sociais e impulsionada pela disseminação do trabalho 

assalariado. E a soma destas transformações se impõe na constituição de territórios 

separados para cada grupo social, e também sob seu império que reorganiza o 

espaço de moradia. 

2.2 Morfologia Urbana 

Morfologia urbana é o estudo da forma do meio urbano nas suas 

partes físicas externas. Para Del Rio (1981), a cidade pode ser classificada 

morfologicamente em três níveis de organização: o coletivo, o comunitário e o 

individual. O coletivo possui uma lógica estruturadora; na dimensão comunitária tem 

uma lógica com significados especiais para um restrito círculo da população e a 

individual é aquela na qual se expressam os significados pessoais.  

Ela pode ser definida a partir da organização dos elementos 

morfológicos que conceituam e definem o espaço urbano. Para Rego e Meneguetti 

(2011), a organização urbana é configurada pelo sistema viário, o padrão do 

parcelamento do solo, a aglomeração e o isolamento das edificações além dos 

espaços livres, mas o que mais chama a atenção no desenho de uma cidade é o 

significado das coisas e o motivo pelos quais elas existem.  

Assim a morfologia urbana estuda a cidade isolada, sua inserção no 

território e o modo como o conjunto de formas urbanas se constitui independente se 

essas foram planejadas ou surgiram espontaneamente (MARETTO, 2008). 

A praça é o espaço urbano mais visível e, por consequência sensível 

às transformações de caráter modernizante por parte do Poder Público, que tem 

empreendido sucessivas e drásticas alterações de tradicionais estruturas na 

morfologia urbana, construindo uma série de logradouros concebidos de um modo 

“moderno” (ROBBA; MACEDO, 2003). 

Atualmente, embora ocorram esforços no sentido do uso das praças, 

as mudanças ocorridas produzem o afastamento da população dos espaços 
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públicos. Aconteceram de forma mais significativa nas praças centrais da maioria 

das cidades, associadas às modificações sociais, nas quais a atividade comercial 

superou a residencial, alterando a relação da praça com seu entorno (SILVA et al., 

2009).  

2.3 Paisagem Urbana 

“A paisagem é parte de um processo e expressa um produto de 

relações que se dão no espaço, revelando o entrelaçamento das dualidades” 

(MENEGUETTI et al., 2005, p.167) e ainda para Cullen (2006), é a arte de tornar 

coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de construções, vias e espaços 

que compõem o ambiente urbano. 

Macedo (1999) pondera que as ideias sobre a paisagem estão 

vinculadas aos conceitos de habitat e principalmente de espaço, aos quais ele atribui 

três tipos de qualidade, sendo: a ambiental, que mede as possibilidades de vida e 

sobrevida de todos e das comunidades na paisagem existente; a funcional, que 

avalia o grau de eficiência do lugar no tocante ao funcionamento da sociedade 

humana; e a estética, que apresenta valores com características puramente sociais 

atribuídas pelas comunidades humanas a um determinado momento e local. 

 Meneguetti et al. (2005) afirma que os espaços livres públicos 

urbanos devem ser o “palco da cidadania”; não apenas ambientes  desprovidos de 

edificações, mas, muito além desse fato, devem ser os espaços que possibilitem as 

trocas sociais, os encontros e o exercício da política. Eles possuem papel 

fundamental na conformação da cidade e em sua qualificação, pois a apropriação 

desses espaços é uma das condições para o surgimento dos locais e a identificação 

dos homens com a cidade.  

Para Spirin (1998), o contexto da paisagem é complexo e dinâmico, 

apresentando múltiplas dimensões. Falar sobre ele requer mais que usar 

informações de locais e imitar a paisagem, pois consiste em realizar distinções entre 

o profundo e o remanescente, que são superficiais e passageiros; é apresentar o 

ritmo e a história, projetando o futuro. 

A paisagem é uma composição das percepções, imagens e 

memórias dos que a conhecem, veem, usam ou somente sabem de sua existência, 

mas ela pode não ser igual à realidade (LYLE, 1985). 
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Na visão de Vargas (2001, p. 98), o espaço público é tido como um 

“lugar onde uma pessoa pode estar sozinha sem dar a impressão de estar solitária”. 

No espaço urbano há os espaços livres que estão situados em áreas sem 

edificações, podendo ser públicos ou privados. 

Dentre estes espaços públicos e abertos, destacam-se as praças, 

que “são lugares para ver e ser visto, para comprar e fazer negócios, para passear e 

fazer política” (SPIRN, 1995, p.89). Eles nasceram da necessidade de um local 

acessível para a realização de funções como atividade de troca, tomada de decisões 

coletivas, ponto de encontro e festividades (BARTALINI, 2005). 

De acordo com Cullen (2006), paisagem urbana é a arte de tornar 

coerente e organizado, visualmente, o ambiente urbano. Seu conceito de paisagem 

possibilita análises da paisagem a partir de informações estéticas essenciais, que 

geram impactos emocionais. 

2.4 Importância Histórica 

A construção da identidade histórica de uma região ocorre a partir de 

características únicas, com isso podemos compreender melhor a preservação de 

sua história. 

A cidade não é certamente uma justaposição de gestos monumentais, muito 
menos uma soma de arquiteturas, nem ainda uma confrontação de estilos, 
sejam eles antigos ou contemporâneos. A cidade é um patrimônio vivo cujo 
tecido normal constitui um elo essencial e necessário que confere a cada 
cidade sua identidade (BARRÉ, 1998, p. 5). 

O espaço urbano serve como suporte das relações humanas, 

entendendo-se por suporte o sentido de proteção, preservação dos seus 

significados, da memória e da identidade que garantem a cidadania plena.   

Segundo Nunes (2011), uma das vertentes projetuais de um espaço 

urbano como a praça é produzir um discurso histórico, buscando atualizar uma 

memória dos seus fundadores, para que não ocorra de perdê-las. Assim, o momento 

é de um lado a fragmentação da sociedade, com a diversidade de grupos, de 

comunidades, de identidades; e outro lado, a reforma histórica, que confere uma 

unidade da atualização do discurso fundador. Dessa forma a praça é vista como 

espaço simbólico e de significação, constituído pela linguagem e pelo discurso. 
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Observando os sujeitos que as utilizam, suas estruturas físicas, os acontecimentos e 

práticas discursivas. Além de características singulares, relações mútuas e suas 

histórias. Desta forma procura-se observar os processos históricos e discursivos que 

se apresentam em cada situação. 

Há diferentes tipos de praças históricas; dentre elas, aquelas que 

iniciaram junto com a formação das cidades e que se transformam frequentemente, 

acompanhando as mudanças conjunturais, e as contemporâneas, nas quais são 

produzidas a partir de diferentes posições, onde ocorrem parcerias entre o poder 

público e privado; nas primeiras enquadram-se as Praças Rocha Pombo e a 

Marechal Floriano Peixoto, e a Praça Nishinomiya no segundo caso. 

2.5 Apropriação do Espaço 

“Desde o final do século XIX as teorias de urbanização têm se 

pautado na criação de jardins e parques urbanos como meio de melhorar a 

qualidade de vida na cidade” (MACEDO, 1999, p. 534).  

Da cidade ideal industrial à cidade pós-moderna, as propostas 

urbanísticas destacam a relevância dos espaços verdes no âmbito urbano, pois 

estes interferem na qualidade de vida e no bem-estar da população (MENDONÇA, 

1994).  

Ferrara (2000) define que para entender o ambiente urbano se faz 

necessário relacionar a imagem física com a produzida através do atrelamento do 

imaginário e seus significados para compreender o uso cotidiano, descobrindo a 

percepção da verdadeira imagem, pois é:  

Algo a ser visto e lembrado, um conjunto de elementos do qual esperamos 
que nos dê prazer. Olhar para as cidades pode dar um prazer especial, por 
mais comum que possa ser o panorama. Como obra arquitetônica, a cidade 
é uma construção no espaço, mas uma construção de grande escala; uma 
coisa só percebida no decorrer de longos períodos de tempo (LYNCH, 1999, 
p. 12). 

Para investigar a funcionalidade do espaço urbano, praça, do ponto 

de vista dos usuários e imprescindível compreender as relações da vida cotidiana e 

os aspectos subjetivos na identificação pessoal e da imagem mental do lugar.  

Kevin Lynch (1999) afirma que cada pessoa é um ator social 

complexo e multidimensional, sendo que todos possuem uma visão particular da 
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cidade em que vivem estabelecendo uma relação com o meio ambiente. Ele afirma 

que as pessoas geram mapas mentais constituídos por cinco elementos 

estruturadores, que são: Percursos - consistem em canais ao longo dos quais o 

observador normalmente se movimenta; Limites - demarcam o limite de uma região 

conhecida; Setores - regiões onde o observador “penetra” mentalmente; Nós - locais 

de concentração de atividade ou convergência física do tecido urbano e Marcos - 

referencial externo que se destaca na paisagem. 

Sendo que a causa mais frequente da apropriação dos espaços 

reside nas condições facilitadoras para que ocorra a ocupação. A possibilidade dos 

locais adquirirem esta condição de forma permanente pode indicar os tipos de 

ocupação que surjam em cada um e “criar um meio-ambiente que não seja fluído e 

monótono, mas sim estático e equipado” (CULLEN, 2006).  

A concentração do ambiente urbano leva a uma consequente 

redução da qualidade de espaços livres, dando mais valor aos restantes. As 

várzeas, campos e arrabaldes, passam a ser ocupados por construções. Nesse 

momento, o local livre público e urbano torna-se uma das opções de área de lazer 

existentes na cidade. Parques e praças públicas passam a ser utilizados para esse 

objetivo, mesmo que destinado a atividades contemplativas (MACEDO; ROBBA, 

2003).  

2.6 Espaço Público de Lazer 

Os primeiros espaços públicos, de uso coletivo, para o lazer no 

ambiente urbano nascem e ganham impulso com o processo de urbanização. 

Surgidos através de campanhas de modernização, salubridade e embelezamento; 

apresentaram inicialmente uma proposta de espaços de lazer contemplativo, 

convivência e passeio, como forma de amenizar os efeitos da urbanização (ROBBA; 

MACEDO, 2003). 

No Brasil dos anos 1950, surgem parques em terrenos de pouca 

qualidade, mas nos mesmos moldes que nas antigas cidades europeias, criados ao 

redor das cidades e em terras com condições topográficas desfavoráveis a 

urbanização, sendo áreas verdes com pouco planejamento (SEGAWA, 1996). 

Com o desenvolvimento da sociedade as praças e parques 

perderam o poder de ser informativos, mas mantiveram a capacidade de aglutinar as 
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pessoas além de continuar sendo um espaço livre e público a serviço da 

comunidade como local de lazer e área verde (BOVO; ANDRADE, 2012).  

Hoje, segundo Rolnik (2000), na relação espaço urbano e lazer, não 

é possível imaginar uma vivência simples, algo oposto ao trabalho; quando o lazer é 

reduzido ao consumo de mercadorias, cultural ou turística. Por isso para ela esta 

relação pode ser explicada através do lazer e suas conexões com a cidade; esta 

possibilita ou impede a utilização do tempo livre. Nesse sentido, quando o ambiente 

da cidade se transforma em um lugar agressivo, reduzindo as possibilidades de 

prazer; as pessoas se sentem excluídas da comunidade urbana e o lazer fica restrito 

a alguns espaços.  

Segundo Bovo e Andrade (2012), em consequência destes fatos e 

das novas possibilidades tecnológicas de lazer as praças públicas tornam-se pouco 

frequentadas, uma vez que as cidades não garantem a segurança da população. 

Assim, nos grandes centros, são encontradas áreas de lazer deterioradas e pouco 

frequentadas. Para Santos (1994), o espaço é resultado da ação dos homens sobre 

o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais. 

2.7 A Praça e suas Funções  

Inicialmente denominada ágora a praça é considerada muito mais do 

que um mercado, sendo um espaço central e vital, símbolo da presença do povo na 

atividade política (SALDANHA, 1993). Ela converte-se em um dos principais espaços 

urbanísticos de modificação e embelezamento das cidades. É um recinto especial e 

não apenas um vazio na estrutura urbana (MATAS et al., 1983). 

Já para Segawa (1996), as “piazze” italianas abrigavam rituais de 

variada natureza, religiosos ou seculares; já nas espanholas, a “plaza mayor” 

situava-se distante do centro urbano, muitas vezes intramuros. 

Nas praças coloniais brasileiras realizavam-se todas as atividades 

no mesmo espaço; independente de serem eventos civis ou militares. Funcionando 

como um espaço polivalente; palco de muitas manifestações dos costumes e hábitos 

da população, lugar de articulação entre os diversos estratos da sociedade colonial 

(ROBBA; MACEDO, 2003). 

Do final do século XVIII para o XIX, nas cidades brasileiras, surgem 

os primeiros espaços ajardinados de uso coletivo. Com a influência cultural da 
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francesa e inglesa, passa ocorrer campanhas de modernização, salubridade e 

embelezamento das cidades. A proposta leva a demolição de propriedades, o 

desalojamento e transferência da população pobre, seguida da construção de 

praças e grandes avenidas, e passam a ser um belo cenário objetivando o lazer 

contemplativo, a convivência da população (ROBBA; MACEDO, 2003). 

No Brasil o início da arborização, de forma planejada, ocorre ao 

mesmo tempo em que a evolução das funções das praças. De espaços livres 

passam a ser implantadas como jardins (GOMES, 2005). No entanto a praça e a rua 

são os dois mais importantes espaços públicos urbanos da história de uma cidade; 

nascida nos adros das igrejas, desde os tempos da Colônia desempenha um papel 

fundamental nas relações sociais:  

A praça deve sua existência, sobretudo, aos adros das nossas igrejas. Se 
tradicionalmente essa dívida é válida, mais recentemente a praça tem sido 
confundida com jardim. A praça como tal, para reunião de gente e para um 
sem número de atividades diferentes, surgiu entre nós, de maneira 
marcante e típica, diante de capelas ou igrejas, de conventos ou 
irmandades religiosas. Destacava, aqui e ali, na paisagem urbana estes 
estabelecimentos de prestígio social. Realçava-lhes os edifícios; acolhia os 
seus frequentadores (MARX, 1980, p. 50). 

 
Yamaki (2008) argumenta que a praça é um lugar no qual a 

população recorre por ser parte do ambiente social, da identidade e da memória 

como comunidade; podendo ser o símbolo maior de um local, seja ele o bairro, a 

cidade, ou mesmo o país, por constituir-se num elemento representativo deste 

espaço.  

No mosaico espacial que a cidade se organiza a praça é um dos 

fragmentos urbanos que a compõe e está ligada às demandas sociais, formais e 

estéticas. Sendo sempre necessário ao discuti-la e analisar o contexto urbano na 

qual esta inserida (ROBBA; MACEDO, 2003).  

Para Lynch (1999), os ‘marcos visuais’ e ‘pontos focais’ da praça 

atuam na organização da cidade e representam o espaço de maior vitalidade 

urbana. Seus referenciais constroem uma confluência social assumindo o status 

essencial no cotidiano da cidade; não podendo, desta forma, ser pensadas 

isoladamente, pois representam o local de socialização, passagem e trocas 

simbólicas. 

A definição de suas funções depende da apropriação do espaço pela 
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sociedade.  As praças atraem pelas suas áreas verdes, equipamentos urbanos, 

iluminação, monumentos, estátuas, bustos, quiosques, quadras e equipamentos 

esportivos. São ricas em valores simbólicos e registram fatos urbanos na memória 

da cidade (LEITÃO, 2002). 

Segundo Robba e Macedo (2003), os parques são vistos como polos 

de lazer urbano, e as praças são elementos indispensáveis para a vida na cidade. A 

localização destas define suas funções. Nas áreas centrais, elas apresentam uma 

proposta naturalista com o objetivo de amenizar as condições climáticas e fornecer 

espaço de circulação de pedestres, contando também com espaço destinado ao 

lazer. Nas áreas habitacionais a praça confirmar-se como área de lazer, além de 

propiciar à convivência das pessoas.  

2.8 Praças no Brasil 

 

Para entender o surgimento das praças no território brasileiro, é 

necessário ter como ponto de partida nossos colonizadores, os princípios 

modernistas e a modernização das cidades brasileiras.  

Nos vários momentos da história do País as praças tiveram funções 

variadas de acordo com as necessidades sociais, de uso e de localização, conforme 

Quadro 01:  

Quadro 01 - Funções das Praças em diferentes períodos. 
 

Período 
 

 
Colonial 

 
Eclético 

 
Moderno 

 
Contemporâneo 

 

 
Funções  
das  
Praças 

 

Convívio social 

Uso religioso 

Uso militar 

Comércio  

Feiras 

Circulação 

Recreação 

 

Contemplação 

Passeio 

Convívio social 

Cenário 

Uso militar 

 

Contemplação 

Recreação 

Lazer cultural 

Convívio social 

Cenário 

Uso militar 

 

Contemplação 

Recreação 

Lazer esportivo 

Lazer cultural 

Convívio social 

Comércio 

Serviços 

Circulação 

Cenário 

 

Fonte: ROBBA; MACEDO, 2003. 
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Ao analisar o período colonial, Zucker (1959) relata que o papel do 

espaço livre nos assentamentos, esta dividas em cinco grupos:  

 praças de mercado: espaço comercial da cidade, instalado 

em local de grande fluxo, ora na própria rua principal ou em 

alargamentos adjacentes a ela;  

 praças no portal da cidade: normalmente praças triangulares, 

com duas ou três ruas para o centro. Sendo áreas de 

passagem e distribuição do tráfego;  

 praças como centro da cidade: inseridas no centro da 

comunidade, em locais recém criados; 

 adros de igrejas:  em frente às igrejas;  

 praças agrupadas: espaços de ligação entre praças de 

mercados e adros de igrejas. 

 

De acordo com Segawa (1996), a chegada da Corte Portuguesa ao 

Brasil resultou na elaboração de planos para uma intervenção urbanística, inspirada 

na iniciativa de Haussmann em Paris; foram construídos espaços para convivência, 

realização de festas e cerimônias; posteriormente o paisagista francês Auguste 

François Marie Glaziou remodela o Passeio Público, no Rio de Janeiro, surge a partir 

deste fato forte influência do romantismo eclético francês nas praças brasileiras.  

O aparecimento da praça ajardinada no Brasil só ocorre no início do 

século XIX sendo um marco na história dos espaços livres urbanos, já que 

transforma a função da praça na cidade. As atividades comerciais passam ser 

realizadas em edificações próprias para esse fim; as manifestações militares de 

poder reduzem no Brasil republicano, transferindo-se dos largos e campos para as 

grandes avenidas. Desse modo a praça-jardim perde o seu perfil do período colonial 

de palco da vida mundana e religiosa, civil e militar; para ser um belo cenário 

ajardinado com a finalidade de atividades de recreação e voltado para o lazer 

contemplativo, a convivência e o passeio. É e nesta fase Eclética, que a praça passa 

a ser objeto de projetos de paisagismo (ROBBA; MACEDO, 2003).  

Ainda para Robba e Macedo (2003), na segunda década do século 

XX com a implantação do modelo de produção industrial e a ampliação da atividade 

comercial, produziu um rápido crescimento dos núcleos urbanos brasileiros. As 
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transformações socioeconômicas atraem a população pelas possibilidades de 

trabalho o que exige adaptações na conjuntura da vida, cultura e dos costumes. 

Com a chegada da energia elétrica, do automóvel, dos modernos meios de 

transporte coletivo e a decorrente consolidação de padrões modernos de 

urbanização, as ruas não podiam mais ser estreitas e tortuosas, mas sim largas e 

arborizadas. E são abertos Boulevards e parkways.  

Nesta fase a proposta modernista de Burle Marx sofre influência das 

artes plásticas na concepção projetual e estética dos desenhos e formas; utilizando 

cores vibrantes, traçados sinuosos, texturas e fazendo uso da vegetação nativa 

(TABACOW, 2004).  

Já para Robba e Macedo (2003), a proposta das praças do período 

contemporâneo não tem uma função específica; sua finalidade é a de se constituir 

um lugar atrativo de encontros e reuniões. Seus traçados formais e geométricos são 

expressivos nos desenhos dos espaços livres. Suas atividades aproximam-se as das 

praças modernas, além da retomada da utilização comercial.   

 

2.9 Paisagismo e Praças 

No século XIX o movimento higienista ressurgiu influenciado pelas 

descobertas da biologia e pelo processo de industrialização. Dessa forma o modelo 

higienista fortaleceu a condição de conforto da sweet home da classe burguesa, a 

estética minimalista das vilas operárias e dos conjuntos habitacionais, além das 

modernas arquiteturas. O nascimento dos parques urbanos e as políticas de 

incentivo ao espaço verde inspiram a criação do conceito da Cidade Jardim por 

Ebnezer Howard (BENEVOLO, 1983).  

Com o intuito de proporcionar um equilíbrio populacional nas áreas 

urbanas, Howard criou o conceito de “cidades-jardins” (Figura 01). Estas eram novas 

cidades planejadas de baixa densidade, implantadas dentro de cinturões verdes, 

agricultáveis, com florestas, pomares e bosques (LYLE, 1994). 
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Figura 01 – Esquema da “Cidade Jardim” 

 
                        Fonte: HOWARD, 1996. 

Já o paisagismo brasileiro caracteriza-se por uma forte identidade 

nacional, que é ligada ao nacionalismo cultural típico da fase de sua concepção nos 

anos 1940, 1950 e 1960 e tem como marco a valorização da vegetação tropical na 

estruturação dos projetos. Com a introdução da prática esportiva nas grandes 

cidades, se requer instalações apropriadas, como quadras polivalentes, canchas de 

bocha e os campos de futebol, que foram incluídos nos novos projetos, 

principalmente os construídos posteriormente aos anos 1940 e 1950.  Fato 

associado à grande velocidade da urbanização no país, com a ampliação da 

necessidade de espaços livres públicos e privados moldados às novas formas de 

utilização do espaço urbano. Surgindo nessa fase três linhas projetuais na 

arquitetura paisagística brasileira o ecletismo, a romântica e a contemporânea, que 

demonstram o processo evolutivo do traçado das praças, conforme as Figuras 02 e 

03 a seguir (MACEDO, 1999). 
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Figura 02 – Tipologia de Praça Eclética 

 
                        Fonte: ROBBA; MACEDO, 2003. 

O tipo do traçado das praças na figura anterior apresentam as 

características da Praça Eclética, nas quais é possível perceber, traçados 

geométricos, simétricos, passeio perimetral, áreas permeáveis; elementos pitorescos 

como coretos, pavilhões, espelhos d´água, estátuas, monumentos, fontes e bustos; 

vegetação plantada ao longo dos caminhos, com a utilização de espécies exóticas 

europeias, e pouca utilização de espécies nativas.  
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Figura 03 – Tipologias de Praças Modernas. 

 
                        Fonte: ROBBA; MACEDO, 2003. 

Sem unidade formal dos projetos ecléticos, a praça moderna 

apresenta propostas de desenho muito claras, que definem sua estruturação 

espacial. Sendo elas a setorização; formas orgânicas, geométricas e mistas; 

liberdade na composição formal, com respeito às propostas modernistas; valorização 

de ícones e signos da cultura nacional e regional; vegetação como elemento 

tridimensional de configuração espacial; plantio em maciços arbóreos e arbustivos 

com utilização da flora nativa e tropical (MACEDO, 1999). 

Nos anos 1940, com a influência dos ideais modernistas da Carta de 

Atenas, as praças se transformam. Elas são idealizadas para a permanência e não 

mais como caminho de passagem (MARX, 1980). A obra de Roberto Burle Marx 

contribui para o paisagismo moderno brasileiro na criação de padrões de desenho 

que incluem as formas naturais sem replicá-las, como o jardim inglês, nem 

submetem a vegetação à topiaria, como na tradição francesa (FRANCO, 2003). 

 
A praça contemporânea produz uma nova ruptura em sua linha 

projetual; que apresenta a inquietação dos anos 1980 e 1990 embora sem estar 

ainda consolidada. Recebe influência do paisagismo japonês, americano e francês, 

especialmente nas estruturas construídas e na vegetação no Brasil.  
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Os jardins japoneses apresentam três elementos primordiais, a 

vegetação, as pedras e a água; o primeiro é talvez o de maior importância, e estes 

se tornam mais conhecidos ao aproveitar a essência da natureza. Exemplo são os 

templos, ricos no simbolismo oriental, no qual os rituais estão ligados à natureza. 

Estes estão localizados perto da fonte de um rio, no sopé das montanhas, rodeado 

por vedações – tamagaki - e as entradas são marcadas por portões de madeira 

pintados na cor vermelha – torri. Ainda tratando da atitude nipônica, o papel do Zen, 

revolucionando a maneira japonesa de encarar a natureza e a própria vida. Sua 

função é de autoformação que se manifesta em ações, e não apenas em 

pensamento especulativo (FRANCO, 2003). 

Já o paisagismo inglês, segundo Robba e Macedo (2003), ocorre o 

domínio do homem sobre a natureza, nas extensas paisagens existentes nos 

castelos, realçando a arquitetura, numa valorização das linhas clássicas. Seu 

desenho apresenta também o domínio do naturalismo com grandes gramados e a 

incorporação de lagos e rios.  

A inserção da vegetação na cidade funciona como modelador da 

paisagem, incorporando a alegoria em seu interior. As influências urbanísticas 

europeias condicionaram a criação de grandes obras significativas, no paisagismo 

das cidades, tanto em espaços públicos e privados como os bulevares, jardins, 

parques e praças. 

2.10 Cidade de Londrina 

O município de Londrina possui 537.566 habitantes, localiza-se ao 

Norte do Estado do Paraná, na macrorregião do Sul do Brasil. Possuindo 1.653,075 

Km², encontra-se limítrofe aos municípios de Marilândia do Sul, Apucarana, 

Arapongas, Assaí, Cambé, Ibiporã, São Jerônimo da Serra, Sertanópolis e 

Tamarana (Figura 04). Dividide-se em oito distritos e uma sede administrativa, são 

estes: o distrito de Espírito Santo; Guaravera; Irerê; Lerroville; Maravilha; Paiquerê; 

São Luiz e Warta (LONDRINA, 2000; IBGE, 2013). 
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Figura 04 – Localização do Município de Londrina 

 
                        Fonte: IPPUL, 2014, modificado. 

As cidades implantadas no Norte do Paraná seguem as diretrizes da 

Diretoria da Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP); sendo que Londrina, 

Maringá, Cianorte e Umuarama foram planejadas como cidades polo com distâncias 

de 100 km entre elas, e constituídos pequenos patrimônios, em distâncias de 10 a 

15 km visando atender a área rural (YAMAKI, 2000). 

A história do município de Londrina inicia-se com a chegada da 

CTNP em 1924, subsidiada pela Brazil Plantations Syndicate. A CTNP impulsionou o 

desenvolvimento da colonização dos ingleses na região de Londrina, o qual 

exploraram grandes propriedades agrícolas (YAMAKI, 2006). O plano pioneiro de 

Londrina foi projetado em malha ortogonal, interrompida por um caminho no eixo 

leste oeste que a corta em diagonal, e que tangencia uma elipse central onde foi 
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localizada a Matriz (YAMAKI, 2000). Conhecido como “planta azul” (Figura 05), que 

foi projetada em 1932, pela Companhia de Terras Norte do Paraná (LONDRINA, 

2000). Tendo obtido destaque por apresentar um traçado modernista (GOMES, 

1937). 

Figura 05 – Planta Inicial de Londrina (1932), a “Planta Azul”. 

 
                        Fonte: YAMAKI, 2003. 

De acordo com Londrina (1992), a Lei Orgânica do Município de 

Londrina, em seu Capítulo VI, Artigo 86 de 1992, “ficam proibidas a doação, a 

permuta, a venda, a concessão de direito real de uso, a permissão de uso e doações 

em pagamento de qualquer área destinada à praça, no âmbito do Município, exceto 

se destinadas aos setores da educação e da saúde”. Desta maneira a praça é 

protegida por lei contra o mercado imobiliário, no entanto, recebe valores distintos no 

espaço urbano, pela sua contribuição na melhoria na qualidade ambiental e social. 

No começo dos anos 1930, a CTNP definiu diretrizes para a 

estruturação espacial nos princípios das cidades-jardins (Figura 06) projetando uma 

grande área urbana rodeada por lotes de terras destinados para produção de 

alimentos, o “cinturão verde" (JANUZZI, 2000).  
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Figura 06 – Sítio Urbano de Londrina – “Cinturão Verde”. 

 
                        Fonte: JANUZZI (2000). 

A implantação do traçado das cidades norte paranaense, seguiram 

com os princípios das Cidades-Jardins de Howard, no entanto não ocorreu de 

maneira plena (LEME, 1999). 

Lima (2000) observa que o projeto original de Londrina apresenta 

vazios urbanos, futuras praças, com as preocupações de salubridade do espaço 

urbano; pois o desenho viabiliza boa exposição solar e ventilação afastando as 

endemias. Ainda Barnabé (1991), afirma que a planta inicial da cidade apresenta-se 

entre os fundos de vale, que definem os limites formais do desenho.  

 
No projeto inicial do município, elaborado pelo engenheiro russo 

Alexandre Rasgulaeff, na década de 1930, apresenta uma malha ortogonal com uma 

elipse no ponto mais alto do espigão tangenciado por uma avenida. Do ponto de 

vista do engenheiro as praças, onde hoje se localizam a Praça Marechal Floriano 

Peixoto, Marechal Rondon, Bosque, Gabriel Martins, Sete de Setembro, Willie 

Davids e Primeiro de Maio eram consideradas como “sobras”, resultantes da 

articulação da malha com a elipse (SZMRECSANYI; ZANI, 2003). 

Uma das principais características dos traçados das Cidades Norte 
Paranaenses é a preocupação com as Praças, frequentemente utilizados 
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como elemento de estruturação geral. Segundo função e localização, as 
Praças presentes nos planos iniciais são: Praça da Estação Ferroviária, 
Praça Matriz, Praça da Rodoviária, Jardim em frente à Escola. É comum a 
localização da Igreja e Escola junto à Praça Principal, no entanto nem 
sempre a Praça Matriz é a Praça Principal da cidade, neste caso, uma 
Avenida serve de conexão entre os dois espaços. Do ponto de vista da 
geometria, o repertório é variado, embora predomine o retângulo em várias 
escalas (YAMAKI, 2000, p.5). 

Ainda para Yamaki (2000), os processos de construção da cidade 

conservaram as características do projeto inicial. Não ocorreram intervenções 

urbanísticas e hoje nas mesmas localizações da “Planta Azul”, a cidade manteve o 

traçado inicial proposto pela CTNP. 

A preocupação em relação à organização da paisagem da cidade foi 

marcada pelo desenvolvimento do Plano Diretor no ano de 1951, na qual incluía 

questões sobre o paisagismo. Neste era proposto a preservação dos visuais da 

cidade e ainda as diretrizes de saneamento dos vales para transformou-se em 

avenida parque (LONDRINA, 1951). 

 

2.11 Praças de Londrina 

Hoje Londrina possui 248 praças, urbanizadas e não urbanizadas 

(Figura 07), distribuídas espacialmente em seu território, com concentração no 

centro da cidade e dispersas nos bairros das regiões norte e sul (VIRGÍLIO; 

BARROS, 2003). 
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Figura 07 – Mapa de distribuição espacial das Praças da cidade de Londrina. 
 

 
                        Fonte: VIRGÍLIO, H.; BARROS, M. V. F. (2003). 

As cidades possuem sua história, com referências e marcos, que 

constroem a memória, e são pontos fundamentais da identidade e do sentimento de 

pertencer a ela. Seja uma fábrica, um ponto do antigo bonde ou uma praça 

(LERNER, 2005). 

A cidade é uma colcha de retalhos montada com sobras de tecidos de 
formas e cores diferentes. A estruturação da sua imagem vai sendo 
construída através da costura das partes que vão se encaixando em nossa 



 37 

memória. Ao andarmos por ela, mais evidentes passa a ser nossos 
sentimentos de nos pertencer (EDAGAWA, 1979, p.11).  

As cidades são estruturas de vida e trabalho, há necessidade de se 

promover uma mistura de rendas e funções nela e nos bairros; quanto mais ocorrer 

mais humana a cidade ficará (LERNER, 2005). 

O caráter é algo que torna o espaço único. É um conjunto de elementos 
reconhecíveis que torna um local diferente do outro, independente de ser 
bom ou ruim. Portanto o caráter de uma praça é uma combinação de 
qualidade que dá personalidade única, uma identidade, senso de lugar 
(YAMAKI, 2008, p.18). 

Para Mello e Cañelas (2000), a praça é uma parcela do território 

urbano constituindo um espaço público, ela se distingue pelo contraste com a malha 

urbana, sendo um vazio no meio de cheios, quebrando a continuidade dos 

quarteirões com construções. 

Para Yamaki (2006; 2008) Londrina passa por varias fases em 

relação ao surgimento de praças. Na planta inicial da cidade, de 1932, não existiam 

sinalizações de praças e sim de jardins, nos limites da Matriz, sugerindo a vegetação 

como elemento dominante. Inicialmente vista como uma cidade “sem praças”, mas 

projetada com modernas alamedas. Já a primeira tentativa de embelezamento da 

cidade ocorreu no Decreto nº 2 de 1934, o qual traz a lista de isenções e cobranças, 

relevando a preocupação na ordenação da paisagem urbana buscando princípios 

estéticos e funcionais (PARANÁ, 1934).  

Mas nesses oitenta anos, Londrina foi reconstruída muitas vezes, 

sendo o fato considerado em cada época um sinônimo de dinamismo e 

desenvolvimento. A oficialização dos nomes das Praças em Londrina ocorreu 

somente em 1953, com a Lei 216/53 (LONDRINA, 1953).  

2.12 Praça Rocha Pombo 

Na Planta inicial, de 1932, projetada pelo engenheiro Alexandre 

Razgulaeff, em frente à Estação Ferroviária, não existia clareza na definição de uso 

do espaço. No entanto, a população já utilizava o espaço como travessia para 

diversas direções, criando várias trilhas que, mais tarde, foram tomadas como 

diretrizes para a urbanização da Praça Rocha Pombo, localizada entre (Figura 08) a 
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Estação Ferroviária e Rodoviária (YAMAKI, 2006).   

Figura 08 – Antiga Ferroviária, Praça Rocha Pombo e Antiga Rodoviária (1961). 

 
                        Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina (2014). 

 

Londrina na década de 1940 encontrava-se em um “boom” 

desenvolvimentista ocasionado pela alta produção de café. Período que a 

Arquitetura Moderna é adotada como símbolo de enriquecimento e modernização na 

jovem cidade (LONDRINA, 2013).  

Neste contexto, o arquiteto João Batista Vilanova Artigas foi 

convidado pelo prefeito Hugo Cabral para projetar a Estação Rodoviária da cidade. 

Inaugurada em 1952, o projeto de estrutura em concreto armado levou plasticidade 

e leveza à brutalidade do concreto e causou estranheza na população, pois a cidade 

ainda seguia o tempo das construções de madeira (LYRA; BROTTO, 2006).  

Segundo Castelnou (2002), a Estação Rodoviária (Figura 09) possui 

dois blocos interligados, um de formato trapezoidal que se encontrava os serviços e 

a administração, e o segundo um conjunto de abóbadas de concreto armado 

sustentadas por pilares que compõem a garagem dos ônibus. A implantação da 

estação foi privilegiada pela fachada norte, onde contemplava as grandes 

plantações de café e a Praça Rocha Pombo.  
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Figura 09 – Antiga Rodoviária de Londrina, década 1950. 

 
                        Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, 2014. 

 

Nos anos 1980, com a construção da nova Estação Rodoviária, 

inspirada na proposta de projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, a antiga obra de 

Artigas foi reciclada para abrigar o Museu de Artes de Londrina. E a Estação 

Ferroviária de arquitetura europeia, recebeu um novo uso, transformando-se no 

Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss (GAWRYSZEWSKI, 2011).  

Localizada entre os museus, a praça antes mesmos de sua criação 

já estava sendo divulgada em artigos de jornais, demonstrando a sua importância 

para a comunidade. A primeira paisagem que os pioneiros avistavam quando 

chegavam das estações era a Praça.  Com o aumento de pessoas na região, a 

vizinhança da praça surge aglomerações de bares, hotéis e pensões (GOMES, 

1937). 

Denominada a Praça da Estação, a implantação do terminal 

Rodoviário ao lado da Praça foi essencial para que ocorressem eventos cívicos. Em 

agosto de 1950, ela recebeu cerca de 50 mil pessoas para ver a campanha eleitoral 

à Presidência da República, entre os políticos encontravam-se Adhemar de Barros, 

Getúlio Vargas e João Café Filho (CASTELNOU, 2002).  

No ano de 1974, o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico 



 40 

da Secretaria da Cultura do Estado do Paraná tombou, a antiga Estação Rodoviária 

e a praça, por sua importância histórica e singularidade arquitetônica (PARANÁ, 

1974). Até 1991 a antiga Estação Ferroviária (Figura 10) possuía uma passagem 

subterrânea que acessava a Praça, esta foi fechada por questões de segurança e 

higiene. Nos anos seguintes adquiriu diversas funções de uso e atualmente 

encontra-se desativada (WESTPHALEN, 1991). 

Figura 10 – Antiga Rodoviária Ferroviária e a Praça Rocha Pombo (1960). 

 
                        Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, 2014. 

Segundo Yamaki (2008), a praça possui geometria simples e 

funcional, contendo seis acessos e saídas. Ainda afirma que o formato é de um 

labirinto em asterisco, o que não é novidade na história da urbanização. O eixo norte 

sul cria uma integração paisagística, entre os atuais museus e a praça 

(CASTELNOU, 2002). 

A Praça destaca-se pelo seu traçado, pela harmonia paisagística. 

Antigamente os adultos e crianças se impressionavam no centro da praça, com as 

carpas coloridas que ficavam dentro do tanque junto ao chafariz (TAQUES, 2014). 

Hoje, ela está praticamente abandonada, sem a atenção necessária à importância 

que teve no desenvolvimento londrinense. Na Figura 11, é possível observar a igreja 

matriz ao lado da Praça Marechal Floriano Peixoto e, abaixo, encontramos o início 

do traçado da Praça Rocha Pombo. 
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Figura 11 – Traçado inicial (1932) da Praça Rocha Pombo, década de 1930. 

 
                        Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina (2014), modificado. 

De acordo com a Secretaria de Obras de Londrina, a revitalização 

da praça ocorreu no de ano 2008. Esta contemplou resgate do desenho original da 

praça com a supressão definitiva da entrada pelo túnel que fazia a ligação para o 

Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, que permanece até nos dias 

atuais; além da recuperação do espelho d´água e do chafariz e a ampliação da 

iluminação (LONDRINA, 2013).  

Devido à proximidade com as Estações Ferroviária e Rodoviária o 

entorno da Rocha Pombo, durante muito tempo havia vários hotéis de viajantes 

(YAMAKI, 2008). Já nos dias de hoje encontramos a substituição destes por uma 

grande loja de departamentos, diversos estabelecimentos comerciais populares, o 

terminal urbano e os museus (Figura 12). Já o fluxo intenso de pessoas nessa região 

se dá pelo comércio popular e pelas chegadas e partidas do Terminal de Transporte 

Urbano. 
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Figura 12 – Praça Rocha Pombo em 2014. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

2.13 Praça Marechal Floriano Peixoto 

Nas laterais da Igreja Matriz na Planta de Londrina de 1932 estavam 

definidos dois jardins. A situação assemelha-se aos espaços livres de planos 

inclinados, os “greens” das cidades na Nova Inglaterra, no século XVII (ZUCKER, 

1975). 

Zucker (1975) ainda afirma que a vista pela face lateral maior, do 

jardim, reforçava a importância do local e seu valor simbólico. Embora fosse um 

espaço estratégico, o lugar não tinha um nome oficial, sendo conhecido como a 

Praça da Matriz (Figura 13), que foi inaugurada em 7 de setembro de 1934 com o 

nome de Praça Marechal Floriano Peixoto. A Praça possui um traçado em diagonal, 

que é relativamente frequente na história.  
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Figura 13 – Praça Matriz e Catedral, década de 1930. 

 

                        Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, 2014. 

Na década de 1930 ocorreram remodelações na antiga Praça da 

Matriz (Figura 14), apresentando um novo traçado urbano muito conhecido da 

época, em formato de asterisco, embora digam que este desenho remeta à forma da 

bandeira inglesa, no entanto esse fato é pouco provável. Na execução do projeto 

foram plantadas novas árvores e arbustos, os quais demarcavam os caminhos 

internos. (YAMAKI, 2006). 

Figura 14 – Praça Matriz com o traçado primitivo, década 1930. 

 

                        Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, 2014.  
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A Praça Marechal Floriano Peixoto tornou-se um lugar de cerimônias 

cívicas, após a urbanização dessa região. A intervenção iniciou-se pela Avenida 

Paraná que fica ao norte da Praça, na qual recebeu pavimentação com 

paralelepípedos, e já a Praça ganhou jardins e mastro para hasteamento da 

bandeira. Nela se realizavam festas, quermesses e comícios (JANUZZI, 2000). 

Ainda Januzzi (2005), a partir do ano 2002, o município iniciou ações 

de revitalização do centro da cidade. Nestas intervenções incluía melhoria físico-

social nos espaços públicos como mobiliários, iluminação, segurança, higienização, 

troca do calçamento, criação de um espaço destinado ao comércio popular 

retirando-os das praças e ruas. 

A Praça Floriano Peixoto (Figura 15) é rodeada pela Rua Padre 

Eugênio Herter, ladeada à catedral; ao norte a Avenida Paraná, onde se encontra 

um trecho do Calçadão da cidade, ao leste e oeste, respectivamente as Avenidas 

São Paulo e Rio de Janeiro.  A praça é um elemento de composição urbanística e de 

embelezamento, de interesse da coletividade, destinado para circulação, 

permanência, encontros, e manifestações urbana. 

Figura 15 – Praça Marechal Floriano Peixoto em 2014. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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2.14 Praça Nishinomiya  

Londrina na década 1940 encontrava-se no auge do crescimento da 

economia cafeeira. Na época foi considerada a segunda cidade mais importante do 

Estado do Paraná, com 130 mil habitantes. Com o objetivo de ordenar, planejar as 

ocupações e controlar a expansão urbana, o prefeito Milton Ribeiro de Menezes 

contratou o engenheiro e arquiteto Preste Maia para elaborar o primeiro Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano de Londrina (BORTOLOTTI, 2007). 

As transformações ocorridas na economia logo se estenderam para 

o espaço urbano. A Lei nº 133 de 1951 que é considerada o primeiro Plano Diretor 

do município, estabeleceu as primeiras regulamentações sobre os loteamentos e 

urbanização. O discurso encontrado nela está diretamente ligado com a concepção 

modernista (LONDRINA, 1951).  

Este período em que os traços modernos destacam-se na 

arquitetura das novas construções londrinense, como o edifício da Estação 

Rodoviária, os Edifícios do Centro Comercial, Júlio Fuganti e Autolon. Já no 

urbanismo encontramos os novos loteamentos, sendo os principais o Jardim 

Shangri-lá na região oeste, o Jardim Santos Dumont na zona leste (LOSNAK; 

IVANO, 2003). 

Segundo Schwartz (1988a), no projeto inicial da CTNP para 

Londrina não previa pistas para aviões, pois estimavam em média 20 mil habitantes 

por núcleo. Apenas projetavam estradas que interligavam as cidades. E em 1938 os 

cafezais da propriedade do senhor Mário Palhano, onde hoje é o Distrito do Espírito 

Santo a cinco quilômetros do centro da cidade, deu lugar ao primeiro aeroporto da 

cidade. Com o crescimento da cidade e o auge da aviação de Londrina, este local 

ficou defasado. E em 1949 após a Segunda Guerra Mundial o novo local escolhido 

para a construção de um novo espaço para as aeronoves é a atual localidade na 

zona leste. 

A região foi desapropriada para a construção do novo aeroporto e 

para loteamentos de terrenos (Figura 16), era conhecida como uma colônia de 

imigrantes japoneses, atualmente denominada Jardim Santos Dumont (LOSNAK e 

IVANO, 2003). 
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Figura 16 – Vista aérea do Aeroporto, envolto por cafezais, década 1950. 

 
Fonte: CHOMA et al. (2012)  
Autor: Yutaka Yasunaka.  

Após a primeira sede construída de 1949, na Avenida Santos 

Dumont já ocorreram três grandes intervenções, uma em 1956 com a pavimentação 

da pista, a construção do terminal de passageiro substituindo a antiga instalação de 

madeira; outra no ano de 2000 com as obras de construção do novo terminal de 

passageiros; e a última que acontece nos dias hoje, a ampliação da pista e das 

salas de embarques e desembarque (Figura 17), (INFRAERO, 2014). 

Figura 17 – Estação de Passageiros do Aeroporto de Londrina (1950/2014). 

 
                        Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina (2014), modificado.  
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A construção do aeroporto fez desenvolver a região leste. No início 

dos anos 1980 foi projetada uma praça em frente ao Aeroporto, denomina-se Praça 

Nishinomiya. A Folha de Londrina de 16 de julho de 1985, afirma que a praça foi 

construída para celebrar a irmandade entre Londrina e a cidade de Nishinomiya no 

Japão (CEZAR, 1985).  

A cidade de Nishinomiya é localiza na província de Hyogo no Japão, 

com 89 anos de idade, constitui um grande centro comercial e industrial, sua 

população é estimada em 440 mil habitantes. Destaca-se pela importante fonte de 

água mineral e com isso possibilita um polo de produção de uma bebida típica 

derivado do arroz, o saquê. Estruturalmente divide-se em duas, ao norte uma região 

montanhosa e ao sul a zona residencial e industrial (LONDRINA, 2014).  

Segundo a Lei nº 2.680 de 1976, Londrina e Nishinomiya tornaram-

se cidades coirmãs, firmando uma relação coirmandade em 11 de maio de 1977, 

visa unir as duas cidades por laços de amizade e intercâmbio socioeconômico e 

cultural, bem como fomentar atividades que permitam maior conhecimento entre 

ambos os povos; incentivar o ensino de ambos os idiomas oficiais (LONDRINA, 

1976). A obra da construção durou quatro anos a partir de 1983, iniciando com o 

lançamento da pedra fundamental. A Folha de Londrina de 28 de janeiro de 1988 

define o projeto como sendo uma praça com muita vegetação nativa do Japão, a 

presença de água com uma cascata desaguando num lago artificial, campo de 

futebol, esculturas típicas, pontes e bangalôs (SCHWARTZ, 1988b).  

No entanto, o projeto idealizado pelo arquiteto Humberto Yamaki 

(Figura 18), foi um jardim tipicamente japonês. Com a presença de jardim de pedras 

com estrias, um portal tradicional com traços contemporâneo, feito em pastilhas 

vermelhas, que contrasta com as pedras; uma cachoeira que jorra água, um morro 

com árvores, monumentos de Nishinomiya e da colonização das duas cidades.  
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Figura 18 – Praça Nishinomiya. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

Para quem chega a Londrina pelo aeroporto tem a praça como 

cartão postal; espaço marcado por profundas relações simbólicas. A simbologia 

aparece no morro, bosque e monumentos juntamente com os elementos 

significativos que são a água e a pedra. 

Segundo a Folha de Londrina de 28 de janeiro de 1988, a prefeitura 

de Nishinomiya ajudou a custear o início dos trabalhos da construção da Praça 

enviando 8 milhões de dólares. Além desta verba a Secretaria de Obras do 

município de Londrina investiu mais 6 milhões de dólares (SCHWARTZ, 1988b).  

Ainda para Schwartz (1988b), o projeto reinterpreta os Jardins de 

Pedra Zen, além de homenagear os imigrantes japoneses, o projeto tem como outro 

objetivo fomentar atividades que permitam maior conhecimento entre ambos os 

povos, bem como promover o intercâmbio comercial e tecnológico. Inaugurado em 

02 de fevereiro de 1988, com a presença de diversos representantes da Liderança 

da Comunidade Nipo-Brasileira e demais autoridades. 
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3 MÉTODO 

O método utilizado consistiu na avaliação de praças de importância 

histórica na cidade de Londrina, Estado do Paraná.  

3.1 CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS PRAÇAS 

Os critérios de definição para o recorte da escolha das praças 

aconteceu pelas suas características históricas ocorrendo de duas maneiras. No 

caso das Praças Rocha Pombo e Marechal Floriano Peixoto, o recorte deu-se por 

estas estarem entre as primeiras praças construídas na cidade de Londrina e 

encontram-se localizadas no centro da cidade; espaço que foi palco de todo o 

processo do surgimento da cidade e que até os dias de hoje, ainda representam um 

importante ponto de encontro e transição entre todas as regiões. O critério para o 

recorte da outra praça deu-se pela importância histórica do processo de formação da 

cidade, a imigração. E entre as sete cidades coirmãs de Londrina, os laços históricos 

de proximidades com Nishinomiya são os mais evidentes, destes surgiram eventos, 

campanhas, contatos e intercâmbios; selados com a construção da praça que 

recebe o nome Praça Nishinomiya.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se deu, através de pesquisa de documental e 

campo.  

A pesquisa documental ocorreu através da coleta de dados 

cadastrais, mapas e documentos sobre as praças da amostra.  

A pesquisa de campo constitui-se por visitas às praças escolhidas, 

levantamento fotográfico, entrevistas e aplicação de questionários, com usuários e 

moradores das áreas próximas aos locais, além da análise das formas e elementos 

presentes nas praças. 
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3.2.1 Pesquisa documental 

Esta fase da pesquisa ocorreu por meio da coleta de dados 

cadastrais, mapas e documentos sobre as praças da amostra. As fontes 

pesquisadas foram a Secretária Municipal de Obras e Pavimentação da Prefeitura 

Municipal de Londrina, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 

(IPPUL), Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss e Jornal Folha de 

Londrina. 

3.2.2 Pesquisa de campo 

Neste trabalho a pesquisa de campo foi precedida por visitas às 

praças escolhidas, com o intuito de realizar observações que fornecessem subsídios 

para a realização do levantamento fotográfico e da realização das entrevistas com a 

aplicação dos instrumentos de pesquisa junto aos usuários e moradores das áreas 

próximas aos locais; além de realizar a elaboração de um levantamento físico de 

implantação para cada praça, Apêndice A, C e F. 

3.2.2.1 Instrumento de avaliação 

O instrumento proposto para aquisição das informações qualitativas 

e quantitativas foram os questionários de coleta de dados apresentado por De 

Angelis (2000) em sua tese de doutorado intitulada: “A praça no contexto das 

cidades: o caso de Maringá PR”. 

A primeira parte do questionário, Anexo A, denominado 

“Conhecimento da População” tem a finalidade de obter o perfil do usuário e dos 

moradores do entorno da praça.   

Já a segunda, Anexo B, chama-se “Levantamento Quantitativo dos 

Equipamentos e Estruturas Existentes nas Praças”, este instrumento tem a função 

de quantificar os equipamentos e estruturas existentes.  

A última parte do instrumento, Anexo C é o “Levantamento 

Qualitativo dos Equipamentos e Estruturas Existentes nas Praças”; este realiza a 

avaliação dos itens presentes na praça. São avaliados pautando-se nos seguintes 

conceitos: avaliação entre péssimo, regular, bom e ótimo; aos quais são atribuídos 
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valores de 0,0 a 1,0 para péssimo; maior que 1,0 e menor do que 2,0 para regular; 

maior do que 2,0 e menor do que 3,0 para bom; e maior do que 3,0 e menor ou igual 

a 4,0 para ótimo; tendo a intenção, de avaliar o estado de conservação dos 

equipamentos e infraestrutura presente nas praças, além de avaliar quesitos 

relativos às percepções do usuário sobre o ambiente. 

3.2.2.2 Aplicação do instrumento 

As aplicações dos questionários ocorreram por meio de um recorte 

temporal, em cinco dias consecutivos no mês de janeiro de 2014, em cada praça. Na 

Praça Rocha Pombo deu-se entre os dias 13 e 17, na Praça Marechal Floriano 

Peixoto nos dias 20 a 24, e na Praça Nishinomiya no período de 27 a 31; nos 

horários das 8 às 12 horas. Com intuito de obter o perfil do usuário e dos moradores 

do entorno da praça, quantificar os equipamentos e estruturas existentes e avaliar o 

estado de conservação destes, além de avaliar quesitos relativos às percepções do 

usuário sobre o ambiente. 

A escolha dos entrevistados apresentou um caráter aleatório, 

ocorrendo com os usuários presentes na praça e no entorno, e as participações 

aconteceram de acordo com a disponibilidade destes.  

A estratégia de abordagem dos usuários e moradores se deu pela 

aproximação e solicitação da realização da coleta de dados. Estes foram informados 

do objetivo, do tempo de duração da entrevista e ao final foi realizado agradecimento 

pela participação.    

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Utilizou-se o método de amostragem por conveniência não 

probabilística, pois neste tipo de metodologia entrevista-se sujeitos que se tem 

acesso imediato e direto; esta situação ocorre quando o pesquisador necessita 

formar uma amostra com parte da população que lhe é acessível. Os resultados da 

utilização de uma amostragem não probabilística podem ser equivalentes aos de 

uma amostra probabilística. O importante é o nível de significância adotado na 

pesquisa, que neste caso trabalhou-se com 0,05, o que significa uma confiabilidade 
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de 95% nos resultados obtidos. Portanto as 97 unidades amostrais, sendo 38 na 

Praça Rocha Pombo, 32 na Praça Marechal Floriano Peixoto e 27 na Praça 

Nishinomiya; representam os elementos disponíveis para participarem da pesquisa 

(COSTA NETO, 1977). 

Foram analisadas as variáveis categóricas pelo teste exato de Fisher 

ou teste de Qui-Quadrado. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar se as 

variáveis contínuas apresentam ou não distribuição Normal. Essas variáveis ainda 

foram analisadas pela Análise de Variância (ANOVA) quando os valores 

apresentaram distribuição normal. No caso da presença de diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos, foi aplicado o teste de Tukey. Já para 

as variáveis ordinais ou que não apresentaram distribuição Normal, foi empregado o 

teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Fisher (LSD), nos casos que se 

encontraram diferenças significativas (MONTGOMERY et Al., 2004). 

O teste de Mann-Whitney foi empregado, no caso das variáveis que 

apresentaram dados em apenas duas das praças em estudo (MORETTIN, 2000).   

O nível de significância adotado é igual a 0,05, para os casos que o 

p-valor seja menor do que 0,05; estes serão considerados estatisticamente 

significativos. Foram utilizadas planilhas eletrônicas e o software SPSS versão 17 

para a realização da análise estatística (SPSS, 2008).  
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4 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A pesquisa foi realizada no ano de 2014 nas Praças Rocha Pombo, 

Marechal Floriano Peixoto e Nishinomiya, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

A seguir estão apresentados os resultados obtidos na coleta de dados documentais, 

visitas às praças escolhidas, levantamento fotográfico e da realização das 

entrevistas com a aplicação dos questionários a partir do ponto de vista dos seus 

usuários. Estruturados nos tópicos Analise documental e Interpretação estatística 

dos resultados. 

 

4.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

A análise documental realizada nas praças em estudo teve como 

objetivo levantar dados como o autor do projeto, símbolos existentes, a lei de criação 

da praça, as suas dimensões físicas, seu relevo, sua localização, tipo de uso, 

traçado físico, mobiliário urbano existente e acessibilidade. 

4.1.1 Praça Rocha Pombo 

 Nome: Praça Rocha Pombo;  

 Autor do Projeto: Engenheiro Alexandre Rasgulaeff da 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná;  

 Lei de Criação: Lei nº 216 de 18/12/1953 (LONDRINA, 

1953); 

 Dimensões: Totaliza uma área de 6.825 m²; 

 Relevo: sua topografia é acidentada, com um desnível de 9 

metros da Rua Sergipe, ao sul, em direção a Rua Benjamin 

Constant, ao norte; 

 Ano do Projeto: 1932; 

 Tombamento Estadual: Livro do Tombo Histórico 

Processo nº 53, Inscrição n° 52, Data: 8/12/1974, e 

Processo n° 54, Inscrição nº 53. Livro do Arqueológico, 

Etnográfico e paisagístico (LYRA; BROTTO, 2006); 
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 Localização: Situada entre as Av. São Paulo e Rio de 

Janeiro e a Rua Benjamin Constant, ao norte Rua Sergipe 

onde localiza à antiga Estação Ferroviária (atual Museu 

Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss) e a sul a antiga 

Rodoviária (atual Museu de Artes de Londrina) (Figura 19); 

Figura 19 – Localização da Praça Rocha Pombo. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
 

 Bairro: Centro – região central; 

 Função/ Uso: Espaço de passagem, permanência, 

encontros manifestações urbanas, comércio, serviços e 

lazer; 

 Traçado: Traçado de um labirinto em formato de asterisco, 

onde localiza o espelho d´água e o chafariz (Figura 20);  
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Figura 20 – Vista aérea da Praça Rocha Pombo (1961). 

 
                        Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, 2014.  

 Mobiliário Urbano: 

 Luminárias: Na praça há 2 modelos de postes de 

iluminação, um primeiro modelo de menor dimensão 

para iluminação localizada e outro de maior 

dimensão para iluminação geral (Figura 21). 

Figura 21 – Luminárias da Praça Rocha Pombo. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Lixeiras: São lixeiras de base de concreto com cesto de 

ferro perfurado, pintadas na cor cinza (Figura 22). 

Figura 22 – Lixeira da Praça Rocha Pombo. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Bancos: Existem na praça bancos sem encosto, em concreto 

armado, apresentam a cor natural da matéria prima (Figura 

23).  

Figura 23 – Modelo do banco da Praça Rocha Pombo. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Entorno: A Praça Rocha Pombo encontra-se na área 

central da cidade, onde é rodeada de estabelecimentos 

comerciais, ao norte a antiga Estação Ferroviária, ao 

nordeste localiza-se o Terminal de Transporte Urbano, e ao 

sul a antiga Estação Rodoviária (Figura 24). 

Figura 24 – Entorno da Praça Rocha Pombo. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 

 Calçamento: Paralelepípedo nos caminhos internos e petit 

pavet, pedra portuguesa, no passeio público (Figura 25); 

Figura 25 – Calçamento da Praça Rocha Pombo. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Paisagismo: Há diversidade de espécies e área 

sombreada próxima a Rua Benjamin Constant, devido a 

concentração de árvores de grande porte (Figura 26), 

detalhado no Apêndice B. 

Figura 26 – Paisagismo da Praça Rocha Pombo. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 

 Acessibilidade: Antigamente existiam acessos entre as 

antigas Rodoviária e Ferroviária para a praça, os quais 

foram fechadas com o tempo. São poucos os facilitadores 

encontrados na praça para amenizar problemas de 

acessibilidade causados pelo grande desnível, como o piso 

no interior da praça, o paralelepípedo e as escadas no seu 

interior (Figura 27). Essas barreiras arquitetônicas 

dificultam a locomoção dos portadores de necessidades 

especiais ou com mobilidade reduzida. No entanto, 

encontramos no passeio público a faixa de piso tátil, que 

segue a Lei de Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2004); e a Lei 

Municipal nº 11.381 de 2011, que estabelece a 

obrigatoriedade de inclusão da faixa de piso tátil com 

textura e cor diferenciadas nas calçadas, para facilitar a 

identificação do percurso pelas pessoas portadoras de 

deficiência visual nas calçadas do quadrilátero central do 

município (LONDRINA, 2011a). 
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Figura 27 – Acessos e circulações da Praça Rocha Pombo. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Elemento de Destaque: O chafariz e a fonte são 

elementos de destaque da praça mantido com o tempo. No 

entanto, estes elementos que no passado eram sucesso, 

atualmente encontram-se abandonados, com apenas uma 

pequena lâmina d´água (Figura 28). 

Figura 28 – Elemento de Destaque Praça Rocha Pombo. 

 
 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Outros Mobiliários: Quiosque, Telefone Público, Placa de 

Sinalização, Equipamento de Fiscalização de Veículos 

(Figura 29).  
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Figura 29 – Mobiliários da Praça Rocha Pombo. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

4.1.2 Praça Marechal Floriano Peixoto 

 Nome: Praça Marechal Floriano Peixoto, nome oficial, 

conhecida também popularmente como Praça da Bandeira, 

ou Praça da Matriz;  

 Autor do Projeto: Engenheiro Alexandre Rasgulaeff da 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná;  

 Lei de Criação: Lei nº 216 de 18/12/1953 (LONDRINA, 

1953); 

 Dimensões: Totaliza uma área de 11.633 m²; 

 Relevo: sua topografia é acidentada, com um desnível de 6 

metros da Rua Padre Eugênio Herter, ao sul, em direção a 

Avenida Paraná, ao norte; 

 Ano do Projeto: 1932; 
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 Localização: Situada entre as Av. Paraná, São Paulo e Rio 

de Janeiro e a Travessa Padre Eugênio Herter, ao lado da 

Catedral (Figura 30); 

Figura 30 – Localização da Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Bairro: Centro – região central; 

 Função/ Uso: Espaço de passagem, permanência, 

encontros e manifestações urbanas; 

 Traçado: Traçado com um eixo central, em formato de 

asterisco, onde se localiza o mastro da bandeira, partem 

oito retas em direção as extremidades da praça (Figura 

31);  
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Figura 31 – Traçado Praça Marechal Floriano Peixoto, década de 1960. 

 
     Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina (2014), modificado. 

 Mobiliário Urbano: 

 Luminárias: Na praça há 4 modelos de postes de 

iluminação localizada (Figura 32). 

Figura 32 – Luminárias da Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Lixeiras: As lixeiras são flexíveis de chapa de ferro 

perfurada, pintadas na cor cinza, no entanto, em sua 

maioria necessitam de manutenções (Figura 33). 

Figura 33 – Lixeira da Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Bancos: Existem na praça dois tipos de bancos, varias 

unidades conhecida popularmente “banco bola” de concreto e 

apenas três exemplares do banco de madeira (Figura 34).  
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Figura 34 – Modelos de bancos da Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 
 Entorno: A Praça Marechal Floriano Peixoto encontra-se 

na área central da cidade, onde é rodeada de 

estabelecimentos comerciais, o Calçadão na Avenida 

Paraná e a Catedral (Figura 35). 

 

Figura 35 – Entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Calçamento: O piso é de tipo bloco de concreto 

intertravado, paver, e também encontramos petit pavet no 

trecho do Calçadão na Avenida Paraná (Figura 36).  

Figura 36 – Calçamento da Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
. 

 Paisagismo: Área arborização na região central, 

possuindo diversidade de espécies, árvores de grande 

porte e intensa área sombreada (Figura 37), detalhado no 

Apêndice D. 

Figura 37 – Paisagismo da Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Acessibilidade: Para solucionar o desnível de 6 metros, 

existe uma rampa no acesso central do Calçadão da 
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Avenida Paraná e escadas em todas as extremidades e 

uma internamente na região central da praça (Figura 38). 

 

Figura 38 – Acessos e circulações da Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
 

 

 Outros Mobiliários: Quiosque, telefone público, ponto de 

taxi, placa de sinalização, sanitários, mastro de 

hasteamento de bandeira, equipamento de fiscalização de 

veículos e central de energia (Figura 39 e 40).  
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Figura 39 – Mobiliários 01 - Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
 

Figura 40 – Mobiliários 02 - Praça Marechal Floriano Peixoto. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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4.1.3 Praça Nishinomiya 

 Nome: Praça Nishinomiya;  

 Autor do Projeto: Arquiteto Humberto Tetsuya  Yamaki;  

 Lei de Criação: Decreto nº 673 de 24/09/1982 

(LONDRINA,1982); 

 Dimensões: Totaliza uma área de 24 mil m²; 

 Relevo: Com um desnível de 4 metros da Avenida Santos 

Dumont, ao norte, em direção a Rua Tenente João 

Maurício de Medeiros, ao sul.  

 Ano do Projeto: 1988; 

 Localização: Situada entre a Avenida Santos Dummont e 

a Rua Tenente João Maurício de Medeiros (Figura 41); 

Figura 41 – Localização da Praça Nishinomiya. 

 
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Bairro: Aeroporto – região Leste; 
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 Função/ Uso: Espaço de lazer, permanência, encontros 

manifestações urbanas e comércio; 

 Traçado: Traçado do projeto foi desenvolvido no módulo 

shaku; o piso com estrias nos remete ao jardim zen e a 

correnteza de rio (YAMAKI, 2006), (Figura 42);  

 

Figura 42 – Traçado da Praça Nishinomiya. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Mobiliário Urbano: 

 Luminárias: Na praça há 4 modelos de postes de 

grande porte para iluminação geral (Figura 43). 
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Figura 43 – Luminária da Praça Nishinomiya. 

  

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Lixeiras: Foram encontrados dois modelos de lixeiras, 

uma com cesto de ferro perfurado, pintadas na cor cinza, 

e a outra um modelo simples de estrutura de plástico 

rígido (Figura 44). 

Figura 44 – Lixeira da Praça Nishinomiya. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Bancos: Existe na praça bancos curvilíneo de concreto sem 

encosto, em concreto armado, apresentam a cor natural da 

matéria prima. O desenho dos bancos acompanha o traçado 

do piso em estrias (Figura 45).  

Figura 45 – Modelo do banco da Praça Nishinomiya. 
 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
 

 

 Entorno: A Praça encontra-se na região leste da cidade, 

rodeada por residências, comércios, Aeroclube de Londrina 

e Aeroporto Governador José Richa (Figura 46). 
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Figura 46 – Entorno da Praça Nishinomiya. 
 

  
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
 

 

 

 Calçamento: Utilizou-se de piso de concreto e 

paralelepípedo nos caminhos internos (Figura 47); 

Figura 47 – Calçamento da Praça Nishinomiya. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Paisagismo: A composição cascata, piso estriado, os 

bancos curvilíneos, vegetação, os monumentos, o morro 

compõe a paisagem da praça. Esta possui um jardim 

aberto, com área arborizada na região dos bancos e do 

morro, onde o arquiteto denomina de montanha (Figura 

48), vegetação detalhada no Apêndice F. 

Figura 48 – Paisagismo da Praça Nishinomiya. 

  
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Acessibilidade: A maior extensão da praça é 335 metros e 

acompanha o desnível de 4 metros, proporcionando um 

relevo suave. No entanto, encontramos um trecho que se 

localiza no morro ou montanha, no centro da praça e a sua 

declividade é mais acentuada devido ao encontro de várias 

curvas de nível (Figura 49).  

Figura 49 – Acessos e circulações da Praça Nishinomiya. 

  
                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Elemento de Destaque:  

 Piso e Cascata: O piso em curva que vira cascata, 

que atualmente encontra-se desativada (Figura 50).  

Figura 50 – Piso e Cascata - Praça Nishinomiya. 

 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 

 

 Monumento – Pedra Fundamental: o monólito de 

granito na cor preta foi instalado sobre um piso de 

concreto, localizado próximo a menor extremidade 

da praça. Nele há uma placa com inscrições sobre a 

fundação da praça (Figura 51); 

 

 

 

 

 



 75 

Figura 51 – Monumento – Pedra Fundamental. 
  

   

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
 

 Monumento – Placa nome Nishinomiya: Placa 

com a nomenclatura da praça, escrito em japonês 

(Figura 52);  

Figura 52 – Monumento – Placa nome Nishinomiya. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Monumento – Torii: O portal é o elemento 

dominante na praça, com 6 m de altura por 8 m de 

largura, de concreto revestido de pastilhas 

cerâmicas vermelhas. Significa a intersecção entre o 

Ocidente e Oriente. Segundo Yamaki (2006), o torri 

é utilizado nos templos para referenciar um local 



 76 

sagrado, e ainda para representar o mundo humano 

e espiritual (Figura 53). 

Figura 53 – Monumento – Torii. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Monumentos – Placa de Inauguração: Placa de 

granito preto, símbolo que marca amizade entre 

Londrina e Nishinomiya (Figura 54); 

Figura 54 – Monumento – Placa Inauguração. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 Monumento – Lanternin Kasuga Toro: Elemento 

com inscritos dos zodíacos do calendário japonês, 

com mais de 400 anos idade, que a Londrina 

ganhou de Nishinomiya como símbolo de amizade. 



 77 

Para Yamaki (2006), é uma lanterna do templo 

Kagusa, que nomeia o elemento Lanternin Kagusa 

Toro (Figura 55). 

Figura 55 – Monumento – Lanternin Kasuga Toro. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 

 

 Monumento – Placa de registro de Doação: Placa 

de granito que fica ao lado do lanternin, apresenta a 

origem do lanternin (Figura 56).  

 

Figura 56 – Monumento – Placa Informativa. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
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 Outros Mobiliários: Quiosque, Telefone Público, Campo 

de Futebol, Parque Infantil, Placa de Sinalização, (Figura 

57).  

 

Figura 57 – Mobiliários da Praça Nishinomiya. 

 

                        Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2014. 
 

4.2 INTERPRETAÇÃO ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

Os resultados deste estudo serão apresentados, a seguir, de acordo 

com as informações obtidas nas aplicações dos questionários.  

A média da idade dos entrevistados é de 41,28 anos com desvio 

padrão de 17,79 anos. Essas pessoas trabalham em média 36 horas por semana e 

dedicam, em média, 3 horas semanais ao lazer (Tabela 01 e 02). De acordo com o 

teste de Shapiro-Wilk, as variáveis não seguem uma distribuição Normal (p-valor < 

0,05). Nesse caso, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis (MONTGOMERY et al., 

2004). 
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Tabela 01 – Estudo descritivo das variáveis: Idade, Horas de trabalho semanal e 
Tempo dedicado ao lazer. 

Nishinomya 27 41,33 15,11 16,00 67,00

Marechal Floriano 32 43,03 20,68 13,00 80,00

Rocha Pombo 38 40,29 17,29 13,00 76,00

Total 97 41,48 17,79 13,00 80,00

Nishinomya 25 37,28 4,81 30,00 45,00

Marechal Floriano 24 34,58 8,50 20,00 44,00

Rocha Pombo 30 37,37 5,15 20,00 44,00

Total 79 36,49 6,31 20,00 45,00

Nishinomya 27 2,19 1,21 1,00 5,00

Marechal Floriano 32 2,13 0,87 1,00 5,00

Rocha Pombo 38 4,89 2,71 0,00 12,00

Total 97 3,23 2,30 0,00 12,00

Máximo

Idade

Horas de 

trabalho 

semanal

Tempo 

dedicado 

ao lazer

Variável Praça N Média
desvio-

padrão
Mínimo

 
       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 

Tabela 02 – Resultados do teste de Kruskal-Wallis para as variáveis: Idade, Horas 
de trabalho semanal e Tempo dedicado ao lazer. 

Item Praça N
Média 

Rank
Resultado

Nishinomya 27 49,72

Marechal Floriano 32 50,80

Rocha Pombo 38 46,97

Nishinomya 25 40,50

Marechal Floriano 24 37,08

Rocha Pombo 30 41,92

Nishinomya 27 35,70

Marechal Floriano 32 36,03

Rocha Pombo 38 69,37

Horas de 

trabalho 

semanal

ns

Tempo 

dedicado 

ao lazer

0,00

Idade ns

 
       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 

De acordo com o teste, o tempo dedicado ao lazer diferiu 

estatisticamente (p-valor < 0,05), em pelo menos duas das praças. Aplicando o teste 

de Fisher (MORETTIN, 2000), verifica-se que as pessoas entrevistadas na Praça 

Rocha Pombo dedicam, em média, maior tempo para o lazer, 4,9 horas semanais. 

A renda familiar de aproximadamente 80% dos entrevistados é de no 

máximo três salários mínimos, sendo que 70% são trabalhadores, e 77% possuem 



 80 

no máximo o Ensino Médio. De acordo com o teste de Qui-Quadrado / Exato de 

Fisher (MORETTIN, 2000), as variáveis da Tabela 03 não apresentaram diferença 

estatística significativa (p-valor > 0,05), sendo o perfil dos entrevistados, em relação 

a essas variáveis, similar e independente.  

Tabela 03 – Estudo descritivo das variáveis: Gênero, Nível de Instrução, Renda 
Familiar e Ocupação. 

Nishinomya Marechal Floriano Rocha Pombo

Masculino 12 16 13 41

Feminino 15 16 25 56

Total 27 32 38 97

1º grau incompleto 1 5 7 13

1º grau completo 2 7 7 16

2º grau incompleto 4 4 9 17

2º grau completo 8 9 12 29

3º grau incompleto 4 3 1 8

3º grau completo 8 4 2 14

Total 27 32 38 97

até 1 3 13 15 31

de 1 até 3 13 15 19 47

de 3 até 5 7 4 3 14

de 5 até 8 2 0 1 3

de 8 até 12 1 0 0 1

maior do que 12 1 0 0 1

Total 27 32 38 97

trabalhador 23 16 29 68

dona de casa 1 4 4 9

estudante 1 4 1 6

aposentado 2 7 3 12

desempregado 0 1 1 2

Total 27 32 38 97

Ocupação

Renda 

Familiar 

(salário 

mínimo - 

jan/2013)

Nível de 

instrução

Total
Praça

Gênero

ValoresVariável

 
       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 

Por outro lado, 70% dos entrevistados dizem que no dia da folga, 

preferem ficar em casa. Sendo as atividades mais exercidas nesse dia ver TV e 

realizar os afazeres domésticos (79%). Apenas 5% dos entrevistados aproveitam o 

dia de folga para praticar esportes. E ainda, além de exercer as atividades citadas 

anteriormente, 45% dessas pessoas aproveitam para visitar os parentes, 24% para ir 

à praça e 22% ao shopping. Outras atividades como ir ao cinema, campo, parque, 

entre outras, tiveram um percentual irrelevante. 

Em torno de 60% dos entrevistados afirmam não frequentar 

nenhuma praça da cidade de Londrina. Sendo que 15% dos que frequentam, moram 
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em cidades vizinhas, Cambé e Ibiporã, ou nos distritos de Paiquerê, Irerê e 

Lerroville. Os outros 85% dos frequentadores são das mais diversas regiões do 

município (Tabela 04). 

Tabela 04 – Entrevistados que frequentam alguma praça em Londrina 

Nishinomya Marechal Floriano Rocha Pombo

sim 12 16 11 39

não 15 16 27 58

Total 27 32 38 97

Variável Valores
Praça

Total

Frequenta

 
       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 

 

De acordo com o teste de Qui-Quadrado (MORETTIN, 2000) a 

quantidade de pessoas que dizem frequentar alguma Praça de Londrina, não diferiu 

estatisticamente nos locais de estudo (p-valor > 0,05).  

Entre os frequentadores das praças, 64% preferem ir aos finais de 

semana e feriados. Quanto ao período de permanência, o vespertino é o de maior 

preferência, 46%, seguido do matutino 28%. Sendo que o tempo médio de 

permanência nas praças, não diferiu estatisticamente, de acordo com o teste de 

Kruskal-Wallis (MONTGOMERY et al., 2004), (p-valor > 0,05), pois o tempo médio 

de permanência dos usuários, independente da praça, é de aproximadamente 2 

horas e 30 minutos.  

Os motivos que levam as pessoas para estes espaços, os mais 

citados foram: descansar, 26% e levar a criança/filho para brincar, 13%. Já tomar 

sol, caminhar, ler e praticar esporte somaram 11%. Sendo o ambiente a principal 

preferência dos usuários. Os itens que foram apontados com maior frequência para 

a realização de manutenção/melhorias são a segurança, os sanitários, a limpeza e o 

chafariz (Tabela 05).  
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Tabela 05 – Levantamento Quantitativo dos Equipamentos e Estruturas existentes 
nas Praças 

 
       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 

Já as pessoas pesquisadas que afirmaram frequentar as praças de 

Londrina as classificaram 38% boas, 32% abandonadas, 11% inseguras, 8% sujas e 

o restante por vários outros motivos.   

O item espelho d’água foi conceituado como de péssima qualidade. 

Já os itens iluminação alta e baixa, lixeira, telefone público, piso, caminho, quiosque 

para alimentação, manutenção, limpeza, segurança e conforto visual foram 

conceituadas como regulares. E os bancos, estacionamento, ponto de ônibus e taxi, 

vegetação, paisagismo, localização, conforto acústico e térmico obtiveram conceito 

bom. Nenhum dos itens anteriormente citados recebeu pontuação máxima, portanto 

nenhum deles foi avaliado como ótimo (Tabela 06).  
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Tabela 06 – Quadro descritivo das notas atribuídas pelos usuários aos itens 
existentes nas praças. 

Nishinomya 27 2,70 0,95 0,00 4,00 Nishinomya 27 2,37 1,47 0,00 4,00

Marechal Floriano 32 2,56 1,16 0,00 4,00 Marechal Floriano 31 2,81 1,25 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 2,00 1,36 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 2,53 1,41 0,00 4,00

Total 97 2,38 1,22 0,00 4,00 Total 96 2,57 1,37 0,00 4,00

Nishinomya 27 2,52 0,98 0,00 4,00 Nishinomya 27 1,89 1,15 0,00 4,00

Marechal Floriano 32 1,34 1,38 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 1,75 1,39 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 0,92 1,36 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 0,82 1,20 0,00 4,00

Total 97 1,51 1,42 0,00 4,00 Total 97 1,42 1,34 0,00 4,00

Nishinomya 27 2,37 0,97 0,00 4,00 Nishinomya 27 2,56 1,05 0,00 4,00

Marechal Floriano 32 0,84 1,25 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 2,63 1,24 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 0,29 0,90 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 2,11 1,37 0,00 4,00

Total 97 1,05 1,34 0,00 4,00 Total 97 2,40 1,26 0,00 4,00

Nishinomya 27 2,19 1,21 0,00 4,00 Nishinomya 27 2,33 1,14 0,00 4,00

Marechal Floriano 32 1,63 1,45 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 2,00 1,22 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 1,50 1,20 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 2,29 1,14 0,00 4,00

Total 97 1,73 1,31 0,00 4,00 Total 97 2,21 1,16 0,00 4,00

Nishinomya  -  -  -  -  - Nishinomya 27 3,00 1,21 0,00 4,00

Marechal Floriano 32 0,78 1,29 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 1,78 1,81 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 0,45 0,95 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 1,63 1,78 0,00 4,00

Total 70 0,60 1,12 0,00 4,00 Total 97 2,06 1,74 0,00 4,00

Nishinomya 27 1,19 1,24 0,00 4,00 Nishinomya 27 1,81 1,04 0,00 4,00

Marechal Floriano 32 1,53 1,61 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 0,78 1,16 0,00 3,00

Rocha Pombo 38 0,92 1,24 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 0,71 1,16 0,00 4,00

Total 97 1,20 1,38 0,00 4,00 Total 97 1,04 1,22 0,00 4,00

Nishinomya 27 2,07 1,14 0,00 4,00 Nishinomya 27 2,11 1,01 0,00 4,00

Marechal Floriano 32 1,75 1,34 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 1,50 1,24 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 1,13 1,28 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 1,21 1,28 0,00 4,00

Total 97 1,60 1,31 0,00 4,00 Total 97 1,56 1,24 0,00 4,00

Nishinomya 27 1,59 1,58 0,00 4,00 Nishinomya 27 1,81 0,96 0,00 3,00

Marechal Floriano 32 1,16 1,55 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 1,88 1,39 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 1,18 1,57 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 0,84 1,22 0,00 4,00

Total 97 1,29 1,56 0,00 4,00 Total 97 1,45 1,30 0,00 4,00

Nishinomya 27 2,56 1,19 0,00 4,00 Nishinomya 27 2,63 1,15 0,00 4,00

Marechal Floriano 32 0,75 1,11 0,00 3,00 Marechal Floriano 32 2,41 1,21 0,00 4,00

Rocha Pombo  -  -  -  -  - Rocha Pombo 38 2,13 1,17 0,00 4,00

Total 59 1,58 1,45 0,00 4,00 Total 97 2,36 1,18 0,00 4,00

Nishinomya 27 2,52 1,34 0,00 4,00 Nishinomya 27 2,93 0,87 1,00 4,00

Marechal Floriano 32 2,06 1,37 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 2,84 1,08 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 2,05 1,51 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 2,26 1,29 0,00 4,00

Total 97 2,19 1,42 0,00 4,00 Total 97 2,64 1,15 0,00 4,00

Nishinomya 27 1,74 1,20 0,00 4,00 Nishinomya 27 3,04 0,71 2,00 4,00

Marechal Floriano 32 2,53 1,16 0,00 4,00 Marechal Floriano 32 1,41 1,60 0,00 4,00

Rocha Pombo 38 2,00 1,56 0,00 4,00 Rocha Pombo 38 1,32 1,56 0,00 4,00

Total 97 2,10 1,37 0,00 4,00 Total 97 1,82 1,57 0,00 4,00

Nishinomya 27 2,00 1,30 0,00 4,00 Nishinomya 27 2,81 1,14 0,00 4,00

Marechal Floriano  -  -  -  -  - Marechal Floriano  -  -  -  -  -

Rocha Pombo  -  -  -  -  - Rocha Pombo  -  -  -  -  -

Total 27 2,00 1,30 0,00 4,00 Total 27 2,81 1,14 0,00 4,00

Nishinomya 27 2,44 1,28 0,00 4,00 Nishinomya 27 0,96 1,37 0,00 4,00

Marechal Floriano  -  -  -  -  - Marechal Floriano  -  -  -  -  -

Rocha Pombo  -  -  -  -  - Rocha Pombo  -  -  -  -  -

Total 27 2,44 1,28 0,00 4,00 Total 27 0,96 1,37 0,00 4,00

Nishinomya 27 1,26 1,26 0,00 4,00 Nishinomya 27 0,08 0,39 0,00 2,00

Marechal Floriano  -  -  -  -  - Marechal Floriano  -  -  -  -  -

Rocha Pombo  -  -  -  -  - Rocha Pombo  -  -  -  -  -

Total 27 1,26 1,26 0,00 4,00 Total 27 0,08 0,39 0,00 2,00

Nishinomya 27 0,00 0,00 0,00 0,00 Nishinomya  -  -  -  -  -

Marechal Floriano 32 0,25 0,80 0,00 3,00 Marechal Floriano  -  -  -  -  -

Rocha Pombo 38 0,61 1,22 0,00 4,00 Rocha Pombo  -  -  -  -  -

Total 97 0,32 0,92 0,00 4,00 Total  -  -  -  -  -

Espelho 

d'agua / 

chafariz

Banca de 

revista

Bebedouro Palco/coreto

Quadra 

esportiva

Equipamento 

atividade 

física

Estrutura para 

terceira idade 

Parque 

infantil

Praça

Segurança

Conforto 

acústico

Conforto 

térmico

Conforto 

visual

Praça
Item 

avaliado

Item 

avaliado

Ponto de 

ônibus

Ponto de táxi

Quiosque 

para 

alimentação

Vegetação

N Média
desvio-

padrão
Mínimo Máximo

Paisagismo

Localização

Mínimo Máximo

Bancos

Iluminação - 

baixa

Iluminação - 

alta

Lixeira

N Média
desvio-

padrão

Estacionamen

to

Sanitários

Telefone 

público

Manutenção - 

estruturas 

físicas

LimpezaPiso

Caminho

Monumento, 

estátua ou 

busto

 
       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 
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O teste de Kruskal-Wallis (MONTGOMERY et al., 2004), será 

aplicado para comparar as notas atribuídas pelos usuários na Tabela 07. De acordo 

com o teste as variáveis: iluminação alta/baixa, piso, chafariz, quiosque de 

alimentação, localização, manutenção das estruturas físicas, limpeza, segurança e 

conforto visual, apresentaram uma diferença estatisticamente significativa (p-valor < 

0,05). Os dados relacionados a essas variáveis foram submetidos a uma 

transformação numérica e em seguida foi aplicado o teste de Fisher 

(MONTGOMERY et al., 2004), para identificar quais são as praças que diferem 

estatisticamente entre si, como mostra a Tabela 08. As praças foram codificadas 

como segue: Nishinomiya (1), Marechal Floriano Peixoto (2) e Rocha Pombo (3).  
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Tabela 07 – Resultado do teste Kruskal-Wallis para as variáveis que apresentam 
itens em comum nas três praças. 

Item Praça N
Média 

Rank
Resultado Item Praça N

Média 

Rank
Resultado

Nishinomya 27 55,13 Nishinomya 27 58,98

Marechal Floriano 32 53,22 Marechal Floriano 32 55,36

Rocha Pombo 38 41,09 Rocha Pombo 38 36,55

Nishinomya 27 68,93 Nishinomya 27 51,89

Marechal Floriano 32 45,69 Marechal Floriano 32 53,27

Rocha Pombo 38 37,63 Rocha Pombo 38 43,36

Nishinomya 27 75,37 Nishinomya 27 51,28

Marechal Floriano 32 45,14 Marechal Floriano 32 43,92

Rocha Pombo 38 33,51 Rocha Pombo 38 51,66

Nishinomya 27 58,07 Nishinomya 27 62,63

Marechal Floriano 32 47,16 Marechal Floriano 32 44,94

Rocha Pombo 38 44,11 Rocha Pombo 38 42,74

Nishinomya 27 50,19 Nishinomya 27 67,35

Marechal Floriano 32 54,02 Marechal Floriano 32 42,86

Rocha Pombo 38 43,93 Rocha Pombo 38 41,13

Nishinomya 27 58,65 Nishinomya 27 60,76

Marechal Floriano 32 52,27 Marechal Floriano 32 47,78

Rocha Pombo 38 39,39 Rocha Pombo 38 41,67

Nishinomya 27 53,91 Nishinomya 27 57,09

Marechal Floriano 32 47,09 Marechal Floriano 32 57,44

Rocha Pombo 38 47,12 Rocha Pombo 38 36,14

Nishinomya 27 55,24 Nishinomya 27 55,44

Marechal Floriano 32 46,53 Marechal Floriano 32 49,53

Rocha Pombo 38 46,64 Rocha Pombo 38 43,97

Nishinomya 27 40,78 Nishinomya 27 54,31

Marechal Floriano 32 57,34 Marechal Floriano 32 54,33

Rocha Pombo 38 47,82 Rocha Pombo 38 40,74

Nishinomya 27 44,56 Nishinomya 27 68,67

Marechal Floriano 32 53,00 Marechal Floriano 32 42,30

Rocha Pombo 38 47,63 Rocha Pombo 38 40,67

Nishinomya 27 42,50

Marechal Floriano 32 47,14

Rocha Pombo 38 55,18

ns: não significativo

Espelho 

d'agua / 

Chafariz

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

ns

ns

0,00

ns

Segurança

Conforto 

acústíco

Conforto 

térmico

Conforto 

visual

ns

0,00

0,00

ns

ns

0,01

ns

0,00

ns

Quiosque 

de 

alimentação

Vegetação

Paisagismo

Localização

Manutenção 

estruturas 

físicas

LimpezaPiso

Caminho

Estacionam

ento

Ponto de 

ônibus

ns

ns

ns

Ponto de 

táxi

Bancos

Iluminação 

baixa

Iluminação 

alta

Lixeira

Telefone 

público

 
       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 

Conforme o teste de Fisher (MONTGOMERY et al., 2004), podemos 

obter as informações sobre o porquê a iluminação alta e baixa da Praça Nishinomiya 

diferiu estatisticamente das outras praças; pois é a praça que apresenta a melhor 

iluminação, podendo ser constatado que a sua nota média, foi considerada boa. E 

ainda, em relação a variável ‘iluminação alta’ a Praça Marechal Floriano Peixoto 

diferiu estatisticamente da Praça Rocha Pombo, pois a Praça Rocha Pombo, de 
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acordo com os dados, possui a iluminação classificada como péssima.  

A nota atribuída ao piso da Praça Rocha Pombo também diferiu 

estatisticamente das outras duas praças, sendo de qualidade inferior. Assim como o 

quiosque que as pessoas utilização para alimentação nessa praça. Sendo o piso 

classificado como regular e o quiosque péssimo, de acordo com pontuação média 

recebida. 

No quesito “localização” a Praça Nishinomiya diferiu estatisticamente 

das outras duas praças, recebendo a melhor avaliação.  O mesmo ocorre com a 

manutenção das estruturadas físicas presentes na praça. A localização foi 

classificada como ótima e a manutenção das estruturadas físicas como regular.  

A avaliação atribuída à limpeza realizada na Praça Nishinomiya 

diferiu estatisticamente da Praça Rocha Pombo, sendo mais bem qualificada. 

Porém, essa qualificação é a mesma para a Praça Marechal Floriano Peixoto, de 

acordo com os dados. A limpeza da Praça Rocha Pombo foi classificada como 

regular.  

Já a avaliação realizada para a variável “segurança”, a Praça Rocha 

Pombo foi apontada como sendo a de menor qualidade, diferindo estatisticamente 

das outras duas praças. Sendo classificada como péssima. 

O conforto visual apresentado na Praça Nishinomiya, diferiu 

estatisticamente das outras praças, pois de acordo com os dados, ela é mais 

agradável visualmente. Classificada como ótimo.  

As notas atribuídas para a variável “chafariz” da Praça Rocha 

Pombo diferiram estatisticamente das notas atribuídas às outras praças (p-valor > 

0,05), tendo a melhor avaliação. Mas, foi classificada como “péssima” (Tabela 8). 
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Tabela 08 – Resultados do Teste de Fisher. 

 
       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 
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O teste não paramétrico de Mann-Whitney (VIEIRA, 2004), foi 

aplicado para comparar as variáveis que não estão presentes em uma das praças. 

As avaliações dos sanitários presentes nas praças Marechal Floriano Peixoto e 

Rocha Pombo, não apresentaram diferenças estatísticas, sendo que elas possuem 

aproximadamente a mesma qualificação de acordo com os usuários, péssima. Já a 

variável; monumento, estátua e busto; diferem da atribuída a Praça Nishinomiya, 

pois esta foi superior a da Praça Marechal Floriano Peixoto, sendo classificada como 

boa (Tabela 09).  

Tabela 09 – Resultados do teste de Mann-Whitney. 

Item 

avaliado
Praça N

Média 

Rank

Soma dos 

Ranks
Resultado

Marechal Floriano 32 37,81 1210,00

Rocha Pombo 38 33,55 1275,00

Total 70  -  - 

Nishinomya 27 41,04 1108,00

Marechal Floriano 32 20,69 662,00

Total 59  -  - 

Sanitários
ns

0,00
Monumento 

estátua 

busto
 

       Fonte: Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, 2015. 

Já as variáveis palco/coreto, parque infantil, monumentos, quadra 

esportiva, bebedouro e equipamentos para atividades físicas não estão presentes 

em algumas praças, e no caso da banca de revistas, não estão presentes em 

nenhuma das praças pesquisadas, mas os usuários mesmo assim avaliaram esses 

itens. Isso mostra a falta de percepção por parte de algumas pessoas. As notas 

atribuídas a essas variáveis inexistentes foram excluídas para efeito de estudo.  
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5 CONCLUSÃO 

As praças públicas possuem o poder de interferir no cotidiano das 

cidades, pois elas desempenham a relevante função de melhorar a qualidade de 

vida da população, por ser um espaço comunitário de acesso livre a todos, por suas 

características físicas de local de reuniões e encontros. Elas apresentam 

características capazes de atrair as pessoas a utilizarem a sua estrutura.  

Entre as praças pesquisadas a Rocha Pombo e Marechal Floriano 

Peixoto são praças com características modernas, mas apresentam alguns traços 

das praças ecléticas, onde é possível perceber passeios perimetrais, áreas 

permeáveis; elementos pitorescos, vegetação plantada ao longo dos caminhos com 

grande quantidade de vegetação. Embora na Praça Marechal Floriano Peixoto exista 

traçados geométricos e mastro da bandeira, e na Praça Rocha Pombo a presença 

de espelhos d´água e fontes. Mas são modernas, pois apresentam uma proposta de 

desenho muito claro realizando a definição de sua estrutura espacial. Conforme as 

definições de Macedo (1999), elas apresentam características das praças modernas, 

pois são setorizadas, apresentam forma orgânica, geométrica e mista, com liberdade 

em sua composição formal, valorizando os signos da cultura nacional e regional 

como o mastro da bandeira da Praça Marechal Floriano Peixoto e a utilização da 

flora nativa de ambas as praças. 

Já a Praça Nishinomiya é uma praça contemporânea, pois apresenta 

a ruptura característica na sua linha projetual presentes os anos 1980 a 1990, época 

do seu projeto e construção, 1988, somada a sua história ligada à cidade coirmã de 

Londrina, Nishinomiya; além da origem nipônica do seu criador, o Dr. Humberto 

Yamaki. E desta forma, segundo Franco (2003), o paisagismo japonês nas 

estruturas construídas com a vegetação brasileira, apresenta os três principais 

elementos dos jardins japoneses, a água, as pedras e a vegetação. Assim a 

simbologia oriental ligada à natureza esta presente com a fonte de um rio, aos pés 

da montanha, rodeado por vegetação, o tamagaki; os portões pintados de vermelho, 

o torri; ainda o papel do Zen dos caminhos até a cascata, da mesma forma que 

ocorre na Praça Nishinomiya. 

Quanto às funções das praças, por meio dos resultados da coleta 

documental, concluiu-se que a Nishinomiya possuem as de permanência, encontros, 

manifestações urbana, comércio, serviço e lazer. Já Rocha Pombo e a Marechal 
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Floriano Peixoto, além dos itens anteriormente citados também são praças de 

passagem.   

Nos resultados das entrevistas encontramos que os usuários 

dedicam-se 36 horas semanais para as atividades profissionais e apenas três horas, 

em média, ao lazer; sendo que na Praça Rocha Pombo este período de tempo é 

ampliado para 4,9 horas semanais.  

A população feminina, que corresponde a maior parte da amostra, 

utiliza o espaço com as finalidades de levar os filhos passear, tomar de sol, 

descansar, além de outras atividades. Já os indivíduos do sexo masculino são 

predominantemente trabalhadores em horário de descanso, e lá se encontram, 

principalmente, com os objetivos de prática esportiva e comércio.  

Historicamente as Praças Rocha Pombo e Marechal Floriano 

Peixoto tem como principal função caminho de passagem. Na Floriano Peixoto, 

existem argumentos de que seu traçado original era o da bandeira inglesa, no 

entanto esse desenho remete as praças ecléticas e modernas. E em relação a 

Rocha Pombo seu desenho é resultado das trilhas iniciais construídas pelos 

colonizadores, que foram tomadas como base para urbanização deste logradouro. 

Embora sejam importantes caminhos de passagem do centro da cidade o 

levantamento fotográfico demonstra que estas não recebem a manutenção 

adequada e os entrevistados as conceituaram como regulares. 

A Praça Nishinomiya ao contrário das outras possuem melhor 

qualidade de manutenção, embora também tenha sido conceituada pelos 

pesquisados como regular. 

Nos resultados das visitas a campo e levantamentos fotográficos, foi 

percebida a inexistência de edificações para estabelecimentos como bancas de 

revista ou quiosques de alimentação; embora exista a presença de ambulantes 

trabalhando nos locais. Este fato se justifica pelo Plano de Reurbanização do centro 

da cidade, implementado pela Lei nº 11.468, em 29 de dezembro de 2011, que 

consiste na retirada dos quiosques na região central (LONDRINA, 2011b). 

No material fotográfico obtido pode ser observada a presença de 

mobiliários urbanos como bancos, luminárias, bebedouros e equipamentos de 

exercício físico, que apresentam traços de diferentes momentos da história, 

evidenciando a existência de intervenções no transcorrer do tempo. 
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As áreas verdes presentes nas praças estão descritas no memorial 

botânico, Apêndice B, D e F; estas produzem nos ambientes uma estrutura 

paisagística agradável, além de atuar no equilíbrio acústico, térmico e visual das 

mesmas. 

 As três praças possuem telefones públicos, convencionais 

conhecidos como orelhões, além destes na Praça Marechal Floriano Peixoto existe 

uma cabine telefônica em homenagem aos ingleses, conforme registro fotográfico. 

A população atribuiu o conceito regular para os itens limpeza e 

lixeira para as três praças. Já quanto aos sanitários o conceito foi ruim por estarem 

em estado impróprio para uso, além da inexistência deste na Praça Nishinomiya. 

O processo urbano de ir e vir para as praças; foram avaliados como 

bons para os itens estacionamento, ponto de ônibus e taxi; embora nas praças 

centrais a quantidade de tráfego dos ônibus seja grande e estas ainda são próximas 

ao terminar urbano que liga a todos os espaços da cidade sendo, portanto bem 

servidas, o que reflete o erro de percepção dos entrevistados. E em relação ao item 

segurança nas praças os entrevistados as consideraram como regulares.  

Os itens monumento, estátua e busto; quadra esportiva; estrutura 

para terceira idade; bebedouro; equipamento atividade física; parque infantil e banca 

de revista foram avaliados como existente, sem que estivessem presentes e 

receberam conceitos. Fato este que demonstra a falta de compreensão do solicitado. 

Londrina tem um grande número de praças que agregam a sua 

população. Rocha Pombo, Marechal Floriano Peixoto, Nishinomiya entre outras são 

divisores de terras entre a história e a cultura. Namorados, prostitutas, mendigos, 

mães com seus bebês, ambulantes, desempregados, traficantes, gatos, cães e 

todos os que democraticamente queiram usar do melhor que uma praça oferecer o 

direito de encontro e reunião.  
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APÊNDICE A – Prancha Praça Rocha Pombo (Implantação) 
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APÊNDICE B – Prancha Praça Rocha Pombo (Memorial Botânico) 
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APÊNDICE C – Prancha Praça Marechal Floriano Peixoto (Implantação) 
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APÊNDICE D – Prancha Praça Marechal Floriano Peixoto (Memorial Botânico) 
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APÊNDICE E – Prancha Praça Nishinomiya (Implantação) 
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APÊNDICE F – Prancha Praça Nishinomiya (Memorial Botânico) 
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ANEXO A – Instrumento de pesquisa utilizado na coleta de dados –     
Conhecimento da População  

1. IDADE   SEXO: (  )M  (   )F 
2. LOCAL DE RESIDÊNCIA (RUA E BAIRRO) 
3. NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

 (    ) 1º grau incompleto  (    ) 1º grau completo 
 (    ) 2º grau incompleto  (    ) 2º grau completo 
 (    ) 3º grau incompleto  (    ) 3º grau completo 
 (    ) outro 
 

4. QUAL A RENDA FAMILIAR?  
(    ) até R$678,00*           (    ) de R$5.425,00 a R$8.136,00 (8 a 12)                      
(    ) de R$ 679,00 a R$2.034,00 (1 a 3)          (    ) de R$8.136,00 a R$11.526,00 (12 a 17) 
(    ) de R$2.035,00 a R$3.390,00 (3 a 5)        (    ) de R$11.526,00 a R$16.950,00 (17 a 25) 
(    ) de R$ 3.391,00 a R$5.424,00 (5 a 8)       (    ) acima de R$16.951,00 (25) 
(*valor do salário mínimo quando da realização da enquete em janeiro 2013) 

 
5. QUAL SUA OCUPAÇÃO? 

(    ) trabalhador              (    ) dona de casa  
(    ) estudante  (    ) aposentado 
(    ) desempregado 
 

6. EM MÉDIA, QUANTAS HORAS VOCÊ TRABALHA POR SEMANA? 
7. EM MÉDIA, QUANTO TEMPO VOCÊ DEDICA AO LAZER? 

 
8. NOS SEUS DIAS DE FOLGA, NA MAIOR PARTE DAS VEZES, VOCÊ: 

(    ) fica em casa (    ) sai  
 

9. QUANDO VOCÊ FICA EM CASA NOS DIAS DE FOLGA, O QUE MAIS FAZ (ATÉ 3 OPÇÕES)? 
(    ) vê TV     (    ) ouve música 
(    ) joga (jogos de salão)    (    ) pratica esporte 
(    ) lê      (    ) descansa apenas 
(    ) afazeres domésticos    (    ) outros 
(    ) atividades ligadas ao trabalho ou estudo   
 

10. QUAIS LUGARES (ATÉ 3) VOCÊ COSTUMA FREQUANTAR NOS SEUS DIAS DE FOLGA? 
(    ) campo  (    ) parque   (    ) casa de parentes e/ou amigos 
(    ) cinema  (    ) praças   (    ) clube 
(    ) shopping  (    ) pesqueiro  (    ) outros 
   

11. VOCÊ FREQUENTA ALGUMA PRAÇA DE LONDRINA? 
(    ) sim – qual (ou quais)  (    ) não – por quê ? 
 

SE A RESPOSTA À PERGUNTA ACIMA FOR NEGATIVA, PASSE DIRETAMENTE PARA A DE Nº 
18. 

 

12. QUAL, OU QUAIS DIAS DA SEMANA VOCÊ VAI À PRAÇA? 
(    ) durante a semana    (    ) sábado (    ) domingo (    ) feriados  
 

13. EM QUE PERÍODO VOCÊ VAI COM MAIS FREQUENCIA À PRAÇA? 
(    ) manhã  (    ) tarde  (    ) noite  

14. EM MÉDIA, QUAL É SEU TEMPO DE PERMANÊNCIA NA PRAÇA?  
15. QUAL, OU QUAIS, OS MOTIVOS QUE O LEVAM A UMA PRAÇA? 

(    ) tomar sol  (    ) descansar   (    ) outros 
(    ) caminhar  (    ) pratica esporte 
(    ) ler   (    ) levar criança/ filho para brincar 
   

16. O QUE VOCÊ MAIS GOSTA E O QUE MENOS GOSTA NA(S) PRAÇA(S) QUE VOCÊ FREQUENTA? 
17. O QUE VOCÊ ACHA NECESSÁRIO MELHORAR NAS PRAÇAS QUE FREQUENTA? 
18. QUAL É SUA OPNIÃO SOBRE  AS PRAÇAS DE LONDRINA? 

 
 
Fonte: DE ANGELIS, 2000. 
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ANEXO B – Levantamento Quantitativo dos Equipamentos e Estruturas Existentes 
nas Praças.  

        PRAÇA Nº:_______ 
 

Nome da Praça:________________________________________________ 

Localização:___________________________________________________ 

Bairro:___________________________________ Zona:_______________ 

 

Forma geométrica      

( ) quadrangular ( ) circular ( ) retangular ( ) outra 

 

Área:______ m² 

Data da avaliação: ____/____/____ 

Início:______ Término:______ Duração:______ 
 

 

EQUIPAMENTOS / ESTRUTURAS 

 

SIM 

 

NÃO 

01 Bancos – quantidade:         Material:   

02 Iluminação: ( ) alta - ( ) baixa   

03 Lixeiras: - quantidade:   

04 Sanitários - quantidade:   

05 Telefone público - quantidade   

06 Bebedouros - quantidade:   

07 Caminhos - material   

08 Palco/coreto   

09 ( ) Monumento ( ) estátua ( ) busto  
identificação: 

  

10 Espelho d’água/chafariz   

11 Estacionamento   

12 Ponto de ônibus   

13 Ponto de táxi   

14 Quadra esportiva - quantidade:   

15 Para prática de exercícios físicos  
Equipamentos: 

  

16 Para terceira idade   
Estruturas: 

  

 
17 

Parque infantil  
Equipamentos: 

  

18 Banca de revista   

19 Quiosque de alimentação ou similar   

20 Identificação   

21 Edificação institucional   

22 Templo religioso   

23 Outros   

Observações:______________________________________ 
 
Fonte: DE ANGELIS, 2000. 
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ANEXO C – Levantamento Qualitativo dos Equipamentos e Estruturas Existentes 

nas Praças 

 
 

 

ITENS AVALIADOS 

 

NOTA 

01 Bancos  

02 Iluminação alta  

03 Iluminação baixa  

04 Lixeiras  

05 Sanitários  

06 Telefone Público  

07 Bebedouro  

08 Piso  

09 Traçado dos caminhos  

10 Palco/coreto  

11 ( ) Monumento ( ) estátua ( ) busto  

12 Espelho d’água/ chafariz  

13 Estacionamento  

14 Ponto de ônibus  

15 Ponto de Táxi  

16 Quadra esportiva  

17 Equipamentos para exercícios físicos  

18 Estrutura para terceira idade  

19 Parque Infantil  

20 Banca de revista  

21 Quiosque para alimentação e/ou similar  

22 Vegetação  

23 Paisagismo  

24 Localização  

25 Manutenção das estruturas físicas  

26 Limpeza  

27 Segurança  

28 Conforto acústico  

29 Conforto térmico  

30 Conforto visual  

Observações:______________________________________ 
 
Fonte: DE ANGELIS, 2000. 


