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RESUMO 

 

O presente trabalho busca compreender qual a evolução da ocupação urbana em área criada 

para ser de uso exclusivamente residencial destinado a população operária na cidade de 

Maringá, em especial na Zona 06 e o Conjunto Planalto, a principio formulado como zona de 

interesse social, de forma que seja possível compreender quais as condicionantes que estão 

envolvidas na valorização ou não da área. O objetivo do estudo é estabelecer diagnóstico e 

analisar uma experiência de habitação de interesse social diante do bairro no qual está 

inserida, para que possa ser replicada e contribuir para o incremento do registro de 

experiências. Nesta pesquisa são caracterizados os planos urbanísticos que vigoraram ao 

longo do período de formação da cidade ao plano atual de 2006, a conceituação acerca de 

termos que dão entendimento sobre a maneira como é agregado valor ao solo urbano para 

posterior análise de valorização econômica da área de estudo, os componentes que estruturam 

o bairro tais como o acesso à infraestrutura, aos serviços urbanos e privados essenciais, bem 

como uma análise das modificações e alterações realizadas no sítio da pesquisa, o recorte 

caracterizado pelo Conjunto Planalto, mediante as tipologias construtivas pré-estabelecidas 

em sua implantação. Trata-se de um estudo de caso intrínseco em que a caracterização do sítio 

de pesquisa e do processo de ocupação urbana estão fundamentadas em pesquisa exploratória, 

fundamentada em entrevista semi-estruturada e na apresentação de mapas e legislação 

urbanística fundamentada no trabalho, entre outros. Constata-se que o desenvolvimento 

urbano ao longo da implantação da cidade de Maringá, vem interferindo no sentido de 

direcionar a valorização e consolidação de áreas residenciais, bem como na questão voltada a 

zonas de interesse social com demanda para habitação. 

 

Palavras-chave: Zona 06 em Maringá, Ocupação Urbana, Conjunto Planalto, Valorização 

Imobiliária 
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to understand which evolution of urban occupation in the area to be created 

exclusively for residential use for the working population in the city of Maringa, especially in 

Zone 06 and Conjunto Planalto, formulated as the principle area of social interest, so that 

which we understand the constraints that are involved or not recovery area. The objective of 

the study is to establish diagnosis and analyze an experience of social housing on the 

neighborhood in which it operates, so it can be replicated and contribute to enhancing the 

experiences record. In this research the urban plans are characterized that prevailed during the 

period of formation of the city to the current plan of 2006, the concept about terms that give 

understanding about how value is added to urban land for further analysis of economic 

valuation area study, the components that structure the neighborhood such as access to 

infrastructure, urban services and private key as well as an analysis of modifications and 

changes made to the site of the research, the Conjunto Planalto characterized by set through 

the pre building typologies -established in its implementation. This is a case study in which 

the intrinsic characterization of the site of research and the process of urban occupation is 

based on exploratory research, based on semi-structured interview and presentation of maps 

and town planning legislation based on work, among others. It appears that urban 

development along the deployment of Maringá, comes interfering in order to direct the 

recovery and consolidation of residential areas as well as the issue facing the areas of interest 

with demand for social housing. 

 

 

Keywords: Zone 06 in Maringá, Urban Occupation, Conjunto Planalto, Real Estate Valuation 

(or Urban policy mechanisms) 
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1 INTRODUÇÃO 

Maringá, cidade jovem com 65 anos e com uma dinâmica de crescimento urbano que 

impressiona. Planejada desde o inicio para ser polo regional do Noroeste do Estado do Paraná, 

com características de projeto urbanístico elaborado mediante os conceitos modernos de 

urbanização como ordem e organização, a cidade continua seu desenvolvimento e expansão, 

sem se distanciar substancialmente de seus princípios originais. 

Seguindo uma sistemática de projeto elaborado pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira 

que implantou um zoneamento caracterizado por designar a ordem desta ocupação e qual a 

ocupação que deveria ser seguida ou priorizada, fez com que o espaço urbano maringaense 

fosse marcado, desde sua formação, pelo direcionamento da ocupação urbana. 

Exemplo disso pode ser verificado em recente pesquisa elaborada pela Fundação 

Getúlio Vargas e divulgada pela ACIM – Associação Comercial e Industrial de Maringá, na 

qual se destaca por ser a segunda cidade com maior poder aquisitivo do Estado do Paraná, 

bem como o perfil de seus habitantes por renda, conforme apresentado nos Quadros 1.1 e 1.2: 

 

 

 

 

 

Quadro 1.1 – Classes A e B no Paraná 

Ranking das classes A e B no Paraná (FGV- 2011) 

1 Curitiba 32,99 % 

2 Maringá 24,58% 

3 Londrina 21,65% 

Fonte: FGV, 2011 – Anuário da economia - ACIM 
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Quadro 1.2 – Renda por Classes em Maringá 

Renda de cada classe (FGV – 2011) 

A1 R$ 7 mil ou + 

A2 R$ 4 mil a R$ 7 mil 

B1 R$ 3 mil a R$ 4 mil 

B2 R$ 2,5 mil a R$ 3 mil 

C1 R$ 2 mil a R$ 2,5 mil 

C2 R$ 1,5 mil a R$ 2 mil 

D e E Abaixo de R$ 1,5 mil 

Fonte: FGV, 2011 – Anuário da economia - ACIM 

 

Dessa forma busca-se entender os reflexos dessas mudanças econômicas na cidade 

delimitando essas alterações (se ocorreram ou não) na área de estudo – a Zona 06, cuja área 

encontra-se delimitada na figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 - Mapa de Maringá – Zona 06 em destaque. 

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá (2004). 

Zona 06

N.V.

Conjunto Planalto 
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Considerando o contexto apresentado propõe-se esta pesquisa cujo objetivo foi 

estabelecer o diagnóstico e analisar uma experiência focada na análise da ocupação e 

evolução do bairro Zona 06 no município de Maringá, de maneira que possa ser replicada e 

venha a contribuir para o incremento do registro de experiências. Temos como nosso objeto 

específico de estudo a caracterização do sítio, para posterior análise do plano de ocupação da 

cidade em relação aos terrenos diferenciados (ou ocupação ordenada), o parcelamento de lotes 

e a tipologia construtiva das habitações na Zona 06, com recorte para este item apresenta-se o 

Conjunto Planalto, conjunto habitacional promovido em parceria com o Poder Público 

Municipal e iniciativa privada com finalidade de habitação de interesse social. Busca-se 

assim, contribuir com indicativos para melhorias e novos estudos do programa de habitação 

para zonas de interesse social pesquisado, bem como de similares, para que sejam validados e  

replicados.  

A partir deste levantamento busca-se apresentar um quadro de desdobro / cenários e 

tentar responder a algumas questões relacionadas ao reflexo desta ocupação: 

- Como eram e como ficaram as tipologias construtivas? (a partir de modelos pré-

estabelecidos) 

- Com relação à implantação das construções no lote previamente parcelado segundo a 

Companhia Melhoramentos, qual a análise? 

- Diante do novo zoneamento com relação ao Plano Diretor de 2006 que inclui a avaliação 

imobiliária para Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), como fica a expectativa de valor 

dos terrenos? 

- Houve valorização ou desvalorização na área? 

 

Para tanto, seguiu-se uma metodologia de pesquisa organizada em 4 capítulos de 

forma que, num primeiro momento, apresenta-se o entendimento de termos urbanísticos e as 

condicionantes que interferem no processo de elaboração e/ou modificações de planos 

urbanísticos, definidos no Capítulo 2, Conceitos e Fundamentos. Este capítulo também 

contempla a metodologia utilizada no presente trabalho, apresentada como metodologia para 

estudo de caso, sua definição e adoção do estudo de caso intrínseco onde a caracterização do 

sítio de pesquisa foi fundamentada em pesquisa exploratória baseada em entrevista 

semiestruturada. 

Após situar o leitor por meio de conceitos sobre planos urbanísticos, o Capítulo 3, 

Evolução dos Planos Urbanísticos de Maringá, apresenta-se a maneira como foi direcionado o 
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planejamento e projeto da cidade de Maringá, descrevendo os planos urbanísticos que 

vigoraram desde o atual, datado de 2006. 

As características da área de estudo- Zona 06, bem como o sítio da pesquisa – o 

Conjunto Planalto, seu histórico e sua caracterização encontram-se descritos no Capítulo 4 

A análise busca classificar os aspectos econômicos, espaciais (mudanças no espaço da 

cidade, valorização de determinados locais que transformaram a zona de estudo, de uma área 

de pouca valorização para uma área de investimentos constantes. 

Portanto, trata-se a seguir de uma pesquisa estruturada de maneira objetiva, para que 

ao expor as bases de estudo, seja possível elaborar graficamente qual a dinâmica de 

desenvolvimento e crescimento que envolve a Zona 06 de Maringá. 
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2 CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

2.1 PLANEJAMENTO URBANÍSTICO 

 

Segundo Dror (1973, p. 323), “[...] planejamento é o processo de preparar um conjunto 

de decisões para ação futura, dirigida à consecução de objetivos através dos meios 

preferidos.”  

Apesar de muito simples e incrivelmente sucinta, essa definição é bastante abrangente 

e inclui os aspectos mais importantes de uma aproximação ao conceito de planejamento 

urbano. Pode-se entender como sendo um processo, caracterizado por atividades, interações, 

com maior ou menor encadeamento e ordenação entre elas. Esse processo deve ter como 

resultado a preparação de ações futuras, no sentido de “pré-selecionar” as ações que devem 

ser tomadas no futuro, ou seja, os planos urbanísticos. 

 

 

 

2.1.1 Plano Urbanístico 

 

Apresenta-se o conceito de plano urbanístico ou plano diretor como sendo: 

 

“... o programa técnico-político-legal fixador das diretrizes para o 

desenvolvimento e expansão urbana, louvado em fatores humanos e 

socioeconômicos, visando assegurar a ordenação disciplinada da cidade 

e a boa qualidade de vida dos seus habitantes. (Ackel Filho, 1992) 

 

De forma que o conceito citado vale apenas para o plano urbanístico municipal, cuja 

regulamentação de planos diretores está prevista na Constituição Federal do Brasil, arts. 182 e 

183 e pelo Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257, de 2001, cuja Constituição também prevê a 

criação de regiões metropolitanas. 
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Para que um plano tenha a condição para a aceitação da modificação no planejamento 

urbanístico, sendo uma forma legal e democrática para fazer a modificação no planejamento 

por meio da revisão do plano urbanístico, conceitua-se no presente trabalho o plano 

urbanístico como o instrumento de ordenação do desenvolvimento urbano, não rígido, que 

pode ser adaptado, mas que preserve o interesse público. 

 

 

 

2.1.2 Modificações Urbanas 

 

Segundo Araujo, 2009, modificações urbanísticas são todas as modificações no espaço 

urbano e no planejamento urbanístico, e podem ser previstas pelo planejamento ou não. 

De acordo com o mesmo autor, é necessário estabelecer a diferença entre modificações 

urbanísticas, já citadas, e modificações no planejamento urbanístico que são as alterações no 

espaço urbano ou nas leis urbanísticas que modificam o planejamento urbanístico, portanto 

deve-se ter um plano a ser modificado. 

Os loteamentos ilegais e as invasões são também, modificações urbanísticas e 

modificações no planejamento urbano. 

No caso de uma lei de zoneamento do uso do solo para uma cidade que nunca teve 

nenhuma ordenação urbana, a modificação é urbanística, mas não é no planejamento 

urbanístico, porque não havia um planejamento anterior para ser modificado. 

Modificações no planejamento urbanístico podem ser classificadas em legais e ilegais. 

 

 

 

2.1.2.1 Modificações Legais 

 

São as modificações previstas em lei ou norma e aprovadas pela administração 

pública: são leis, planos, projetos, edificações e urbanizações que modificam o planejamento 

urbanístico (Araujo, 2009). 
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Tipologias de modificações legais: 

a) Modificações de todo o planejamento urbanístico: acontece quando um plano é 

trocado por outro, geralmente após uma revisão do plano vigente; 

b) Modificações de parte do planejamento urbanístico: acontece quando parte do plano 

urbanístico é alterada, modificando-se somente uma lei urbanística, ou parte dela sem a 

realização de um novo plano. 

 

 

 

2.1.2.2 Modificações Ilegais 

 

São as modificações não previstas em lei e não aprovadas pela administração pública: 

são loteamentos clandestinos e/ou irregulares, invasões e construções irregulares (Araujo, 

2009). 

Nos casos em que a administração aprova uma modificação no planejamento 

contrariando a legislação, pode-se dizer que houve a legalização de uma modificação ilegal, 

que pode contrariar ou não o interesse público. 

Tipologias de modificações ilegais: 

a) Loteamentos clandestinos, irregulares e marginais: são as modificações realizadas 

às margens da legislação urbanística, construídos tanto pelo setor privado (loteamento 

clandestino – irregular ou marginal) quanto pelo público; 

b) Invasões: são realizadas, geralmente, pelo setor privado, trata-se da ocupação de 

uma área (de propriedade pública ou privada) de forma ilegal, forçada e clandestina, por meio 

da construção instantânea de moradias pelos mesmos invasores (Sola-Morales et al, 1976); 

c) Construções clandestinas, irregulares e marginais: acontecem à margem das leis e 

do plano urbanístico, são realizadas por particulares e pelo Poder Público. São classificadas 

em construções provisórias, barracos, autoconstruídas, baratas (material é de melhor 

qualidade que dos barracos) e construções tecnicamente boas (materiais bons e tecnicamente 

bem executadas). 
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2.1.3 Processos das modificações 

 

Nos processos de modificações do planejamento urbanístico devem-se observar quais 

são as causas, como acontecem, a quem interessam e suas consequências. 

Cada tipo de modificação (legal ou ilegal) terá um processo com particularidades 

próprias. 

Segundo Araujo (2009), uma sociedade que promove mudanças econômicas, culturais 

ou políticas, reflete-as no planejamento urbano, buscando caminhos e espaços para a 

adaptação na cidade. Quando as transformações na sociedade acontecem em razão de seu 

desenvolvimento, o planejamento urbano procura ordená-las e estimulá-las. Assim, as 

modificações legais podem ser causadas pela procura do desenvolvimento urbano. 

 

 

 

2.1.3.1 Causas das modificações no planejamento urbanístico 

 

Entre as possíveis causas das modificações no planejamento urbanístico, Araujo 

(2009) elenca algumas: 

- Interesses imobiliários: podem provocar modificações no planejamento urbanístico, 

legais e ilegais, com a justificativa de que tem de haver desenvolvimento na cidade. As 

modificações legais acontecem porque, às vezes, o setor imobiliário consegue modificar os 

índices urbanísticos previstos no planejamento em si. As modificações ilegais ocorrem 

porque, muitas vezes, construções e loteamentos são feitos à margem da legislação, de 

maneira que os empreendedores, com essas alterações no plano urbanístico buscam aumentar 

os valores e rendas do solo urbano; 

- Interesses individuais: enquadram-se neste caso, as ocorrências de corrupção nas 

prefeituras municipais; 

- Rigidez dos planos: mesmo sendo necessária como característica dos planos (pois 

têm diretrizes a serem seguidas); 
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- Altos preços do solo urbano: empreendedores imobiliários e cidadãos em geral, 

buscam os terrenos mais afastados, e muitas vezes a ocupação dessas áreas não está prevista 

no plano urbanístico (Sola-Morales, 1976); 

- Problema econômico-social: correlação entre grandes densidades, preços altos, alta 

rentabilidade de usos e apropriação do solo pela classe social mais privilegiada da sociedade. 

(Bellido e Tamarit, 1979); 

- Envelhecimento da cidade: gera modificações no planejamento urbanístico, pois com 

a degradação de um centro urbano surge a necessidade de renovação e revitalização, para que 

isso ocorra, é necessário que o plano seja modificado pelo do uso do solo, índices 

urbanísticos, desenho urbano, etc; 

- Crescimento demográfico: a população pobre que chega à cidade (êxodo rural) não 

pode comprar moradias oferecidas no mercado imobiliário, buscando assim os assentamentos 

marginalizados, fazendo com que a cidade cresça contrariando o planejamento urbanístico; 

- Interesses políticos: para que ocorra a modificação legal no planejamento 

urbanístico, é necessário que a administração pública a aprove ou realize toda a modificação. 

Entretanto, cabe ressaltar que, para que qualquer modificação no plano urbanístico 

aconteça (ou parte dele), é necessário que o poder público, que é o responsável pela 

elaboração e aprovação, organize e conduza todo o processo de proposição do novo plano. A 

iniciativa privada participa apenas com a permissão do poder público e pode também 

participar do processo, mas não tem o poder de decisão. A iniciativa privada até pode fazer o 

projeto de modificação no planejamento, mas a aprovação será sempre de responsabilidade da 

administração pública. 

No caso de modificações ilegais, tais modificações podem ocorrer de forma 

espontânea ou planejada, por exemplo, loteamentos clandestinos são planejados por 

proprietários particulares e pelo poder público. Ou seja, o proprietário do lote costuma 

parcelar a gleba em lotes sem infraestrutura urbana, que são vendidos ou alugados por preços 

baixos, com o passar do tempo, por meio de pressões políticas e sociais, os moradores 

conseguem do poder público municipal a infraestrutura no local. 
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2.1.3.2 Interesses e Interessados nas modificações  

 

As modificações acontecem em razão de determinadas intenções de setores da 

comunidade. 

Entre os principais interessados pelas modificações no planejamento urbanístico, 

segundo Araujo (2009) destacam-se: 

- Os particulares: empresas construtoras, imobiliárias e os proprietários de imóveis em 

geral. Os interesses destes estão voltados ao fato de que as modificações legais podem 

aumentar os índices urbanísticos e modificar os usos dos terrenos, aumentando o potencial de 

construção e os valores, além da expectativa de renda do solo; 

- A administração pública: pode dar solução (por meio das modificações legais) a 

alguns problemas da cidade, renovação de áreas degradadas, por exemplo, e ganhar 

fortalecimento político; 

- As organizações não-governamentais: preocupam-se com os aspectos de ordem 

social, geográfica e econômica. 

Em termos gerais e de forma resumida, Araujo afirma que os interesses e intenções 

dos agentes que modificam o espaço urbano podem ser observados da seguinte maneira: 

- Proprietários dos meios de produção: 

 - estão interessados em adquirir grandes espaços a custos baixos para a 

localização das instalações de suas empresas, se possível com infraestrutura proporcionada 

pelo poder público. 

- Proprietários fundiários: 

 - estão interessados na obtenção das maiores rendas fundiárias de suas 

propriedades; 

 - querem que suas propriedades tenham uso bem remunerado, comercial ou 

residencial de alto nível; 

 - estão interessados em converter terra rural em urbana, mais valorizada que a 

rural; 

 - têm interesses pelo valor de troca de terra e não pelo seu valor de uso. 

- Promotores imobiliários: 

 - consideram importante a produção de edificações com o objetivo de obter 

lucro; 

 - querem que o Estado colabore com a produção de moradias; 
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 - almejam a criação e recriação de áreas nobres com características de solo com 

altos preços, boa acessibilidade e transporte de qualidade, máxima utilização dos terrenos e 

capacidade de construção; 

 - estão interessados em empreendimentos que resultem em lucro. 

- Estado: 

 - está interessado, principalmente, em privilegiar os interesses dos segmentos 

da sociedade que estão no poder; 

 - tem interesse em realizar loteamentos de cunho social; 

 - quer realizar obras de infraestrutura e equipamentos públicos, e elaborar leis e 

normas vinculadas ao uso do solo, para viabilizar vários outros tipos de interesse. 

- Grupos sociais excluídos: 

 - estão interessados na ocupação do espaço, que poderá ser por invasão de 

terrenos públicos ou particulares; 

 - têm interesses em receber benefícios do Estado para solucionar os problemas 

nas favelas; 

 - querem que suas moradias sejam situadas próximas ao mercado de trabalho. 

 

 

 

2.1.4 Formação de Valor e Renda do Solo 

Neste capítulo analisaremos os conceitos que esclarecem os termos valor e renda do 

solo. Procuraremos estabelecer também, alguns parâmetros que interferem na dinâmica de 

renda e uso do solo, como por exemplo, o que determina o preço do solo urbano, ou ainda, 

como a acessibilidade do solo interfere nas transformações de valores do solo urbano. 

Para tanto, é necessário que se faça a diferença entre alguns termos que utilizaremos 

mais adiante: 

- Valor de uso: o que para a coletividade tem um imóvel ou localização específica. O 

valor de uso apresenta, então, um aspecto social. Consiste na utilidade social de um 

determinado bem; 

- Valor de troca: a soma de dinheiro com a qual, no mercado urbano, se retribui a 

mercadoria imobiliária (Araujo, 2009, p.55). 

E ainda: 
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- Aluguel do solo: é quando o proprietário concede o direito para usar sua terra a outro 

individuo ou empresa e cobra um valor por essa concessão; 

- Valor no mercado: é igual ao valor atual do fluxo de renda de aluguel gerado pelo 

solo, ou seja, é igual ao aluguel anual dividido pela taxa de juros. (O’Sullivan,  1996) 

Ao procurarmos entender como ocorre a valorização do solo urbano, é preciso que 

saibamos que a mesma é consequência da forma diferenciada de outras mercadorias. Seu 

processo de valorização não é decorrente de alguma forma direta de trabalho, mas sim das 

formas de como acontecem a sua apropriação e uso. 

Segundo Roca Cladera, o valor de troca, em uma economia de mercado, deve ser o 

objeto de taxação prioritário, já o valor de uso, no aspecto econômico, é incalculável. Assim, 

quando se fala em valor imobiliário, há que relacioná-lo ao valor de troca ou valor de 

mercado, visto que é o único valor real em termos econômicos. (1986) 

Na cidade, a formação de renda decorre principalmente da formação de uma renda 

diferencial. Oliveira (1982) esclarece que a renda diferencial refere-se à diferença de custos 

de produção entre os investimentos de capitais em situações diferentes, ou seja, quando a 

localização dificultada pelos acessos, principalmente ao mercado, permite uma circulação 

mais lenta do capital, tornando assim o lucro das operações menores. Caso inverso, ocorre 

quando o investimento é feito em uma área bem situada, ou seja, havendo pois um lucro 

extraordinário sobre o lucro médio. Este fato faz com que o aluguel em uma ou outra área seja 

diferente, quando parte da mais-valia apropriada, sob a forma de lucro extraordinário, é 

transferida para os proprietários sob a forma de renda da terra. 

Marx (1988) afirma que: 

 

“onde quer que exista renda, a renda diferencial aparece por toda parte 

obedece as mesmas leis que a renda diferencial agrícola. Onde quer que 

forças naturais sejam monopolizáveis e assegurem um sobrelucro ao 

industrial que as explora, seja uma queda d’água, uma mina rica, um 

pesqueiro abundante ou um terreno para construção bem localizado, 

aquele cujo título sobre uma parcela do globo terrestre o torna 

proprietário desses objetos da Natureza subtrai esse sobrelucro, na 

forma de renda, ao capital em funcionamento.” (Marx, 1988) 

  

O que Marx quer dizer é que, o uso da posse da propriedade é que vai determinar a 

maior ou menor valorização do terreno. Brondino (1999) cita a teoria Marxista, a qual afirma 

que os principais fatores vinculados aos preços de mercado de imóveis urbanos, em 

determinado instante, são a acessibilidade aos centros urbanos, o nível de renda da demanda 

por determinado tipo de imóvel, o coeficiente de ocupação do solo, o entorno físico e os 
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serviços e equipamentos locais. Assim de acordo com esses mecanismos, se configuram as 

alterações no meio urbano, inclusive as melhorias no sistema de transporte. 

Neste sentido, pode-se afirmar que o que diferencia o valor de propriedades 

localizadas em bairros diferentes é o preço do terreno. Exemplo disso pode ser observado na 

análise que Gonzalez e Formoso (1994) fizeram para a cidade de Porto Alegre, na qual o 

preço dos imóveis modifica-se substancialmente de acordo com a sua localização, enquanto 

que, o custo de construção é praticamente o mesmo em todas as regiões da cidade. 

Contudo, Araujo (2009) afirma que mesmo em uma economia de mercado em que o 

valor de troca é considerado mais importante que o valor de uso, não se pode dizer que o 

ordenamento  urbano deva priorizar o mercado em detrimento do interesse geral. O 

ordenamento urbano serve para que a cidade não seja utilizada como simples mercadoria 

imobiliária. Sendo que na avaliação urbana, o método mais útil e eficaz de determinar o valor 

de mercado é o de comparação. 

O autor considera ainda que, quando o solo rústico adquire direitos urbanísticos seu 

valor torna-se mais elevado. Quando ele adquire apenas a possibilidade de uma futura 

aquisição desses direitos, considera-se então seu valor de expectativa, ou seja, um valor 

especulativo, o qual não corresponde ao valor real do solo. 

Entretanto, devemos lembrar que o mercado imobiliário desconsidera o valor real do 

solo urbano, levando em conta o valor especulativo, uma vez que este geralmente é mais alto. 

Em geral, a razão pela qual o solo urbano com direitos urbanísticos ter maior valor que o solo 

rústico, deve-se ao fato do primeiro poder gerar mais renda que o segundo. 

Com relação a isso Richardson esclarece que “[...] Os preços dos terrenos urbanos e o 

nível geral das rendas urbanas estão determinados, como o preço de qualquer mercadoria, pela oferta e 

pela demanda.” (1975, p.51) 

Ao analisarmos a demanda por terrenos em Maringá, a reportagem do Jornal Gazeta 

do Povo de 04/07/2009, relata que o imóvel na Cidade Canção é dos mais caros no Estado. E 

ainda, que a oferta de áreas não atende à demanda e faz com que os preços disparem. A 

reportagem atribui a falta de terrenos e a especulação dos investidores como sendo os 

principais fatores para o alto custo dos imóveis. Contudo, cita que com intuito de baixar os 

valores do mercado imobiliário, a prefeitura quer liberar áreas de contenção (sítios e fazendas 

que estão no perímetro urbano) para a criação de novos lotes residenciais. 

Na reportagem, O presidente da Central de Negócios Imobiliários, Marco Tadeu 

Barbosa diz que um apartamento em Maringá pode custar 25% a mais do que o mesmo 

imóvel num bairro de padrões semelhantes, em Curitiba.  
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Portanto, a análise de conceitos sobre renda e valor do solo é valida, contudo, é preciso 

que se possa relacionar os conceitos à realidade social do espaço que se deseja analisar, quais 

as transformações desse espaço e qual o contexto econômico que o mesmo vive em um dado 

momento, para que, de fato, sejam estipulados seus valores reais e de mercado dos terrenos 

urbanos. 

 

 

 

2.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo após apresentar o referencial metodológico utilizado em estudos sobre 

planejamento urbanístico, adota-se a metodologia empregada para o desenvolvimento do 

estudo de caso: Zona 06 – Conjunto Planalto. 

O conteúdo desenvolvido contempla: o estudo de caso como instrumento de 

investigação e suas classificações; a metodologia de pesquisa exploratória, e, por fim, 

apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento no sítio da pesquisa, ou seja, a 

metodologia utilizada no estudo de caso da Zona 06 em Maringá-Pr. 

 

 

 

 

2.2.1 Estudo de Caso: Definição 

 

Em seu artigo “O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa”, a pesquisadora 

Magda Maria Ventura (2007), apresenta o estudo de caso como instrumento de investigação, 

mostrando sua natureza, seu delineamento como metodologia de investigação e sua aplicação. 

A autora apresenta que nesta modalidade de pesquisa científica é necessário definir o 

objeto de estudo e construir seu processo de investigação, delimitando seu universo; assim 

numa ponta identificam-se os estudos agregados, quando a intenção é examinar o próprio 

universo e na outra o estudo de caso, onde se estuda uma unidade ou parte do todo. No 

entanto, no estudo de caso, deverá sempre haver a preocupação de se perceber o que o caso 

sugere a respeito do todo e não apenas do caso estudado. 
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O estudo de caso como modalidade de pesquisa é entendido como uma metodologia 

ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse em casos específicos; ela 

visa à investigação de um caso específico, contextualizado em tempo e lugar para que se 

possa realizar uma busca circunstanciada de informações (Ventura, 2007 apud Takano, 2009). 

O estudo de caso pode ser classificado em: 

• intrínseco ou particular, quando procura compreender melhor um caso particular em 

si, em seus aspectos intrínsecos; 

• instrumental, ao contrário, quando se examina um caso para se compreender melhor 

outra questão, algo mais amplo, orientar estudos ou ser instrumento para pesquisas 

posteriores; 

• coletivo, quando estende o estudo a outros casos instrumentais conexos com o 

objetivo de ampliar a compreensão ou a teorização sobre um conjunto ainda maior de casos 

(Ventura, 2007). 

Em estudos de caso naturalísticos, que priorizam a abordagem qualitativa da pesquisa, 

as características fundamentais são: a interpretação dos dados dentro do contexto; a busca de 

novas respostas e indagações, a retratação completa e profunda da realidade; o uso de uma 

variedade de fontes de informação, a possibilidade de generalizações naturalísticas e a 

revelação de diferentes pontos de vista sobre o objeto (VENTURA, 2007). 

Os estudos de casos são úteis na exploração de novos processos ou comportamentos, 

porque têm a importante função de gerar hipóteses e construir teorias; ou ainda, pelo fato de 

explorar casos atípicos ou extremos para melhor compreender os processos típicos. É bastante 

útil também em pesquisas comparativas, quando é essencial compreender os comportamentos 

e as concepções das pessoas em diferentes localidades e organizações (TAKANO, 2009). 

 

 

 

2.2.2 Pesquisa Exploratória 

 

A pesquisa exploratória permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema 

pesquisado, é caracterizada por envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas 

que tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos 



 

CONCEITOS E FUNDAMENTOS  30 

que estimulam a compreensão. Possui ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens posteriores. Dessa forma, este 

tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do 

assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que 

possam ser pesquisadas por estudos posteriores (Gil, 2008). As pesquisas exploratórias, 

segundo Gil (2008), visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo 

aproximativo. 

Para a elaboração do presente trabalho, pautado na metodologia de pesquisa 

exploratória, foi necessário recorrer à coleta de dados de maneira, que esta se apresente da 

seguinte maneira: 

- consulta a arquivos iconográficos na Prefeitura Municipal de Maringá, por meio de 

aquisição de imagens dos projetos e compilação das modificações; 

- consulta aos acervos digitais dos planos diretores; 

- consulta ao acervo físico de mapas, dissertações, teses, livros; 

- entrevista estruturada: é aquela onde o pesquisador segue um roteiro pré-definido, se 

assemelha ao questionário se diferenciando deste pela forma de preenchimento das respostas 

tal que, a entrevista é preenchida pelo pesquisador e o questionário pelo entrevistado (Takano, 

2009). 

 

 

 

2.2.3 Sítio da Pesquisa 

 

A pesquisa procura apresentar a área de estudo denominada Zona 06, situado na 

cidade de Maringá no estado do Paraná, localiza-se na região oeste da cidade, cujo projeto 

urbanístico data da década de 1940, o qual já contempla a área de estudo, incluindo divisão de 

lotes, quadra e arruamento, tal qual temos ainda hoje (com alguns desmembramentos de 

lotes). 

Projetada, a princípio, para ser uma zona estritamente residencial, ao longo do tempo e 

com a alteração dos planos diretores vigentes à época, sofreu alterações em seu zoneamento, 
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mais especificamente, na lei de uso e ocupação do solo, passando aos dias atuais a ter usos 

residencial, comércio, serviços e pequenas indústrias não nocivas ao entorno ou à população.  

Em especial interesse, neste trabalho, destaca-se o estudo da evolução da ocupação do 

Conjunto Planalto criado para ser de interesse social na década de 1970, composto por 06 

(seis) quadras e localizada na região central do bairro em questão.  

 

 

 

2.2.4 Metodologia para o Estudo de Caso 

 

Os estudos e conceitos apresentados constituíram embasamento para a metodologia 

aplicada no estudo de caso sobre a evolução da ocupação urbana em Zona de Interesse Social, 

em Maringá-Pr. 

Trata-se de um estudo de caso intrínseco, pois procura compreender melhor um caso 

particular em si, em seus aspectos intrínsecos, de inserção urbana na cidade de Maringá-PR. 

A caracterização do sítio da pesquisa e do processo de evolução da ocupação do 

Conjunto Planalto, localizado na Zona 06, fundamenta-se em pesquisa de documentos e por 

entrevista estruturada onde o pesquisador, o autor deste trabalho, busca as informações 

necessárias ao embasamento teórico do trabalho, bem como a legislação de referência para as 

alterações/evoluções na área em questão. 

A avaliação das alterações do Conjunto Planalto toma como base as atualizações 

cadastrais levantadas junto ao setor de projetos da Prefeitura Municipal de Maringá e podem 

ser observadas por meio de tabelas apresentadas no Capítulo 04. 

Os aspectos de identificação e características físicas da área são preliminarmente 

analisados pela pesquisadora, posteriormente o questionário, elaborado pela pesquisadora, foi 

respondido pelos moradores locais. O questionário aplicado aos moradores encontra-se 

apresentado no Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1 – Questionário aplicado aos moradores moradores 

1. Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

2. Idade 

3. Escolaridade 

4. Composição familiar 

5. Qual a sua profissão 

6. Quantas pessoas moram na residência 

7. Há quanto tempo está morando na residência 

8. Residência própria ou alugada? 

9. Quanto você paga de conta de luz por mês 

10. Qual a sua opinião sobre a segurança do bairro ( )ruim ( )boa ( )ótima  

11. . O que você acha da qualidade das ruas, em relação aos acessos e fluxos, dentro do 

conjunto. ( )ruim ( )boa ( )ótima 

12. Qual a sua opinião sobre a iluminação pública do conjunto ( )ruim ( )boa ( )ótima 

13. O que você acha da coleta de lixo ( )ruim ( )boa ( )ótima 

14. Como é a condição da moradia em relação ao acesso aos serviços de saúde.  

( )ruim ( )boa ( )ótima 

15. Como é a condição da moradia em relação ao acesso a escolas e creches. 

 ( )ruim ( )boa ( )ótima 

16. A segurança contra assaltos e crimes na rua é : ( )ruim ( )boa ( )ótima 

17. O que você acha dos espaços de lazer para jovens crianças e adultos do conjunto.  

( )ruim ( )boa ( )ótima 

18. Como é a facilidade de acesso a padarias. ( )ruim ( )boa ( )ótima 

19. Como é a facilidade de acesso aos mercados. ( )ruim ( )boa ( )ótima 

20. Como é a facilidade de acesso aos açougues. ( )ruim ( )boa ( )ótima 

21. Como é a facilidade de acesso as feiras livres. ( )ruim ( )boa ( )ótima 

22. Como é a facilidade de acesso aos Bancos. ( )ruim ( )boa ( )ótima 

23. Como é a facilidade de acesso aos sistemas de transporte público.  

( )ruim ( )boa ( )ótima 

24. Qual a sua opinião sobre a quantidade, distancia e condição de pontos de ônibus. 

 ( )ruim ( )boa ( )ótima 

25. Quais os pontos de acesso ao bairro 

26. O que identifica o bairro como sendo a Zona 06 

 

 

Destaca-se que a pesquisa exploratória está no método da análise visual desenvolvido 

por Kevin Lynch. De acordo com Lynch, a maneira como percebemos a cidade e as suas 

partes constituintes, é baseada em estudo no qual pessoas são questionadas sobre sua 

percepção da cidade, ou como estruturavam a imagem que tinham dela e como se 

localizavam. Ou seja, a qualidade do espaço urbano está vinculada às condições favoráveis de 

leitura e reconhecimento dos diferentes espaços da cidade e à consequente identidade urbana 

marcante. Para esta caracterização e avaliação da imagem da cidade, Lynch elenca os 
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seguintes itens estruturadores do espaço urbano: vias, bairros, limites, pontos focais e marcos 

visuais (Rego e Denipotti, 2002). 

Tal pesquisa serviu de referência para que fossem apontados na malha urbana 

maringaense esses itens estruturadores do espaço urbano, a fim de avaliar suas características 

e a qualidade da sua imagem. Fez-se um levantamento bibliográfico sobre a questão urbana 

(desenho, forma e imagem) de Maringá e também sobre os projetos iniciais e a evolução à 

medida que a legislação era alterada. Assim, o material apresentado neste trabalho ilustra as 

características locais, as possibilidades projetuais verificadas, as qualidades e as deficiências 

do espaço urbano da área de estudo. 
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3 ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MARINGÁ 

Para compreender a origem da fundação da cidade de Maringá, faz-se necessário 

contextualizar a formação da rede urbana norte paranaense e os interesses da Companhia de 

Terras Norte do Paraná – CTNP, posteriormente denominada Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná – CMNP.  

Segundo Cordovil e Rodrigues (2010) as companhias colonizadoras que atuaram no 

Norte do Paraná, em especial a CTNP/CMNP, com sua política de colonização dirigida, 

imprimiram a importância do caráter planificado de todas as operações no intuito de 

transformar o território, e por isso, as cidades surgiram como polos de desenvolvimento e 

polos modernizadores. Gonçalves (1999) aponta que, entre os aspectos que constituíram o 

planejamento empreendido pela CMNP/CTNP, estão: a forma hierarquizada e funcional 

urbana; a distribuição das propriedades e a atenção especial ao traçado de inúmeras cidades; a 

delimitação da rede viária que garantiu o escoamento das safras; e a integração entre zonas 

rurais e cidades.  

Em Maringá, especificamente, a planificação de todas as operações abrangeu desde a 

publicidade sistemática até a rigorosa delimitação das formas de assentamento nas áreas 

agrícolas e urbanas. 

A cidade de Maringá, localizada geograficamente na região Noroeste do Estado do 

Paraná (Figura 3.1) foi planejada para alcançar 200.000 (duzentos mil) habitantes em 50 

(cinquenta) anos e foi implantada como um grande empreendimento econômico e 

prolongamento da expansão cafeeira do estado de São Paulo. Maringá tornou-se em poucos 

anos um dos principais produtores agrícolas do país e, ao mesmo tempo, um dos municípios 

com maior grau de urbanização e incremento demográfico do estado. 

 
Figura 3.1 – Mapa de localizacao do municipio de Maringa 

Fonte: SILVA, 2006 

http://www.vereadores.wikia.com/
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Maringá se localiza numa área de 600 (seiscentos) alqueires paulistas, área equivalente 

a 14,52 Km
2
, no centro geométrico da zona colonizada pela Companhia Melhoramentos Norte 

do Paraná, dotada de privilegiada situação geográfica e circundada por imensas extensões de 

terras roxas férteis. Foi implantada de acordo com os planos da empresa de criar pequenas 

cidades e patrimônios como espaços situados nos locais onde a Rede Ferroviária Federal já 

havia anteriormente instalado depósitos de água e madeira para abastecimento das 

locomotivas, que se distanciavam uns dos outros em cerca de 40 (quarenta) quilômetros e 

cidades pólos regionais, distantes aproximadamente 100 (cem) quilômetros umas das outras. 

Maringá nasceu projetada estrategicamente para ser pólo da região, assim como também 

Londrina, Cianorte e Umuarama (Rodrigues, 2004). 

A legislação urbanística exerceu um papel preponderante no processo de 

desenvolvimento urbano da cidade de Maringá. A seguir estão apresentados alguns aspectos 

dos planos urbanísticos que configuram a dinâmica espacial da cidade em estudo, desde sua 

formação aos dias atuais.  

 

 

 

3.1 EVOLUÇÃO DOS PLANOS URBANÍSTICOS DE MARINGÁ 

 

Como já citado no capítulo anterior, Maringá data sua implantação da década de 1940, 

atualmente com 65 anos, a cidade passou por algumas modificações urbanísticas, mais 

especificamente, modificações legais, ao todo cinco modificações que alteraram parcialmente 

a legislação urbanística ou que deram inicio/origem a um novo plano, constituindo assim, uma 

nova fase no cenário urbano Maringaense. 

 

 

 

 



 

ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MARINGÁ  36 

3.1.1 Plano Original  de 1947 

 

O primeiro plano urbanístico de Maringá foi projetado pelo urbanista Jorge de Macedo 

Vieira (1894-1978), contratado pela Companhia Terras Norte do Paraná – CTNP (Beloto, 

2004). 

A Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP) de capital financeiro inglês 

originou-se da Missão Montagu, em 1923, uma missão econômica inglesa chefiada por Lord 

Montagu, que contava com vários assessores dentre eles Simon Cristopher Joseph Frazer, 

Lord Lovat, então diretor da Sudan Cotton Plantation Syndicates responsável pelos assuntos 

de agricultura e florestas. Os ingleses adquiriram, entre 1924 e 1927, mais de 500 mil 

alqueires paulistas, equivalente a 12.250 Km
2
 de terras no fértil Norte do Estado do Paraná e 

formaram a empresa Paraná Plantation Limited, com sede em Londres, e, em 24 de setembro 

de 1925, foi criada no Brasil, sua extensão: a Companhia de Terras do Norte do Paraná. Em 

1928, a CTNP adquiriu o controle acionário da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná e 

iniciou o processo de colonização do Norte Paranaense, após o recuo do capital inglês em 

explorar o cultivo do algodão no interior do Estado de São Paulo (Cioffi, 1995). 

Em 1945, com capital financeiro brasileiro, a CMNP encomendou o projeto da cidade 

de Maringá ao engenheiro civil Jorge de Macedo Vieira, cuja implantação foi iniciada em 

1947 (Cordovil, 2010). 

Bonfato (2008) analisa em seu trabalho a aplicação de modelos urbanos consagrados 

internacionalmente e suas ressonâncias em projetos desenvolvidos no Brasil, durante a 

primeira metade do século XX, focalizando a contribuição do engenheiro-civil Jorge de 

Macedo Vieira para a história do urbanismo brasileiro conclui:  

  

“Todas as cidades projetadas pelo engenheiro-civil têm forte influência 

de soluções urbanas, como o garden city, de origem inglesa, e o city 

beautiful, de origem norte-americana, e, hoje, se destacam pela 

qualidade de vida proporcionada aos seus habitantes.” 

 

Lemes (1999) constata em seu estudo que no período em que Maringá foi planejada, 

entre tantas outras cidades, de 1930 a 1950, algumas características comuns dos planos 

urbanísticos que vigoraram nessa época: 

 

  “Com uma visão de totalidade, são planos que propõem a 

articulação entre os  bairros, o centro e a extensão das cidades através 
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de sistemas de vias e transportes. Neste período são formuladas as 

primeiras propostas de zoneamento. Organizam-se os órgãos para o 

planejamento urbano como parte da estrutura administrativa das 

prefeituras das principais cidades”.  

 

Segundo Cordovil (2010, p. 40-41), na IV Bienal Internacional de Arquitetura de São 

Paulo em 1999, salienta-se no “Catálogo da Exposição” abordagens sobre a formação e os 

projetos de Jorge Macedo Vieira, dentre eles o plano urbanístico de Maringá: 

 

“Maringá, projetada em 1945 e fundada em 1947, teve seu traçado 

atentamente desenhado por Vieira, prevendo seus equipamentos 

urbanos, centros cívicos e áreas destinadas à habitação, comércio e 

indústria. O cuidado de seu traçado se percebe na sinuosidade das ruas, 

que acompanham o relevo. Maringá, projetada para 200 mil habitantes, 

faz parte de um numero expressivo de cidades criadas no período 

desenvolvimentista, dentro do processo de ocupação e urbanização do 

território brasileiro.” 

 

Andrade (2000 apud Cordovil 2010), relaciona a atuação de Jorge Macedo Vieira à 

formação urbanística que teve junto à Cia City e à possível convivência com Barry Parker, 

que projetou Letchworth e Hampstead, Inglaterra. 

Os conceitos apresentados por Parker na elaboração de projetos urbanos baseiam-se 

nos três imãs, no qual a cidade deve estar relacionada ao campo, seja pela pouca distancia que 

os separa, seja pela relação de dependência que se estabelece entre um e outro. Ou ainda, pela 

implantação de cidades ao longo de trechos de áreas agrícolas, que surgem como corredores/ 

cinturões verdes. 

 

“[...] é inegável que as claras filiações do traçado urbanístico do Eng. 

Jorge Macedo Vieira às soluções tipo garden city, seja nos planos de 

cidades novas, ou no desenvolvimento urbano de loteamentos 

residenciais que projetou, e mesmo a qualidade urbanística de seus 

projetos, revelam influencias diretas de Parker”(Andrade, 2000, p. 08). 

 

Bonfato (2008, p.76) conclui ainda que: 

 

  “[...] nos projetos, encontramos uma rica experiência de Macedo 

Vieira que, intercambiando idéias com profissionais de outras áreas tais 

quais a da medicina e a sanitária, elaborou projetos segundo os bons 

preceitos urbanos vigentes, em que transparecem seus principais 

conceitos urbanos: zoning simplificado, mas rígido; uma forte 

importância dada às questões sanitárias; um completo entendimento das 

funções de uma cidade planejada para o bom habitar, onde se confirma 

a adoção dos traçados, sinuoso ou geométrico, como recurso de 
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qualidade estética e do pitoresco como característica urbana que agrada 

tanto aos residentes como aos visitantes. Jorge de Macedo Vieira foi um 

aplicador de soluções urbanas que caracterizaram os profissionais 

politécnicos como autores de projetos que, seguindo outros caminhos 

que não o funcionalismo da corrente modernista, também construíram 

uma história diferenciada, mas de significância.” 

 

Ainda segundo Bonfato (2008, p.79), com relação às características de projeto do 

engenheiro Vieira prossegue analisando: 

 

  “[...] caracterizavam por uma precisão de desenho urbano, ora 

recorrendo ao traçado sinuoso em curvas de nível, preconizado por 

Raymond Unwin e antes por Camilo Sitte ora, quando a topografia 

permitia essa liberdade, recorrendo a traçados geométricos, em uma 

combinação de várias figuras tais como semicírculo, triângulos, 

retângulos e diagonais, onde surgem carrefours e avenidas 

radioconcêntricas, numa clara influência do modelo city beautiful norte-

americano [...]” 

 

A seguir, observa-se que a Figura 3.2 representa a planta esquemática da cidade de Maringá, 

no qual notamos a divisão, ou a tentativa de zoneamento segundo o padrão econômico e a 

implantação de eixos rodoviários e de circulação que cortam as zonas/áreas residenciais e 

comerciais estabelecidas no plano inicial: 
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Figura 3.2 – Anteprojeto de Maringá, Jorge Macedo Vieira 

Fonte: Meneguetti et al, 2009 

 

Em linhas gerais, o plano urbanístico de Maringá possui como diretrizes de 

implantação principais, o eixo da ferrovia no sentido leste - oeste e o eixo central que o corta 

transversalmente no sentido norte-sul. 

Com relação à s influências que o planejamento urbano de Maringá sofreu, com base 

no traçado das vias e na distribuição dos espaços, Bonfato (2003, p.85 e 86) afirma que: 

  

 “Nesse projeto Macedo Vieira reflete, além da influência garden-

city, exemplificada nos parques públicos, o modelo city beautiful: no uso 

das avenidas  amplas interligando essas áreas e funcionando como park 

ways, na adoção do civic center e na centralidade dos edifícios públicos, 

além da adoção dos carrefours arquetípicas de Hénard e do beaux arts 

francês [...] A resultante foi uma planta com características nitidamente 

modernas, onde o traçado geométrico foi articulado de modo conciso, 

reservando generosas áreas aos parques públicos e, aos moldes do que 

vigorava na cultura urbanística da época, compartimentando de modo 

rigoroso o zoneamento da cidade”.  

 

Suas áreas foram divididas em:  

a) Núcleos comerciais: centros de comércios concentrados;  

b) Zona residencial popular: destinada a pessoas de baixa renda; 
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c) Zona comercial: próxima ao centro cívico e reservada às atividades de prestação de 

serviços à população local;  

d) Zona industrial: destinada ao fomento da implantação de empresas interessadas em 

produzir na região; 

e) Armazéns: áreas de estocagem de produtos agrícolas;  

f ) Zona residencial principal: lotes mais generosos destinados às classes média, média 

alta e alta;  

g) Zona residencial operária: destinada às classes trabalhadoras da indústria e 

comércio;  

h) Edifícios públicos: concentrados na área do centro cívico; 

i) Estação ferroviária: na área central, com fácil acesso também por avenidas. 

 

O projeto elaborado por Vieira, buscou contemplar as solicitações da Companhia, que 

segundo Beloto (2004, p.75) baseavam-se num projeto que deveria enaltecer, ao mesmo 

tempo em que, individualizaria o espaço urbano Maringaense, atribuindo-lhe valores 

diferenciados no contexto regional e, principalmente intra-urbano. Seguindo as 

recomendações de elaborar um plano, cujas praças, ruas e avenidas, fossem demarcadas 

considerando-se, ao máximo, as características topográficas da área, a proteção e preservação 

do verde nativo, tudo conjugado com a organização do uso do solo. 

O plano inicial de 1947 obedeceu às seguintes características:  

a) Uma avenida atravessando a cidade de leste a oeste, denominada Avenida Brasil 

com extensão de 7450m, como mostrado na Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 – Vista aérea da Av. Brasil a partir da praça Rocha Pombo, década 1940 

Fonte: www.maringa.odiario.com/blogs/edsonlima 
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b) Zoneamento do uso do solo por funções: zona residencial destinada às classes 

sociais mais elevadas, zona residencial destinada às classes populares, zona comercial, zona 

industrial, centro cívico, aeroporto, estádio municipal, núcleos sociais, áreas verdes, parques, 

etc. Os quarteirões e terrenos foram planificados para atender a cada uma dessas finalidades. 

 

 
Figura 3.4 – Mapa de zoneamento de Maringa 1947-1972 

      Fonte: Arquivo/Coordenadoria do Patrimônio Histórico e Cultural de Maringá 
 

 

c) Na denominada Zona 1, ficam concentrados o comércio, as edificações do centro 

cívico e de outros serviços públicos tais como: Prefeitura Municipal, Fórum, Câmara 

Municipal, Biblioteca Municipal, Agência dos Correios e Telégrafos, Central Telefônica e 

Estações Rodoviária e Ferroviária. Além desses prédios públicos, a zona conta também com a 

Catedral, estabelecimentos bancários e hotéis.  
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Figura 3.5– Avenida Duque de Caxias c/ Avenida Brasil – década de 1950 

Fonte: www.maringa.odiario.com/blogs/edsonlima 
 

 

d) As Zonas 2 e 5 (Z-2 e Z-5 mostradas na figura 3.4)  se destinariam às residências, 

sendo que nos limites da Zona 3(Z-3 idem), designada de Vila Operária, ficaria a Zona 

Industrial (Z-I idem). 

No traçado, chamam a atenção as rotatórias, para onde convergem as vias principais e 

onde são articuladas as vias retas e curvas. Originalmente previstos apenas como elementos 

de articulação do sistema viário, essas rotatórias se tornaram praças, ainda que sua ocupação 

tenha acarretado certos conflitos entre o automóvel e o pedestre (Meneguetti et al, 2009). 
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3.1.2 Plano Diretor de Desenvolvimento de 1967 

 

Segundo Beloto (2004), em 1953, um ano após a efetivação do Poder Legislativo e 

Executivo em Maringá, a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Maringá, 

apresentou parecer favorável ao projeto de Lei 21/53 que dispunha sobre o Código de 

Posturas, corroborando desse modo, a importância de regular o espaço urbano.  O Código de 

Postura estabeleceu medidas que definiam as relações sociais na área urbana em seus 

diferentes aspectos de higiene, de costume e segurança, de ordem pública e proteção e 

conservação do meio ambiente, bem como alguns parâmetros urbanísticos de uso, de 

ocupação e de parcelamento do solo, dentre outros.  

Este primeiro documento, o Código de Postura, limitou-se a dividir o Município de 

Maringá em área urbana e rural, para a qual adotou o mapa elaborado no projeto original com 

as respectivas zonas e estabeleceu a largura mínima de 20 m para os novos logradouros que 

viessem a ser abertos. 

Nos Quadros 3.1 e 3.2 estão agrupados alguns parâmetros que norteiam a Lei 

Municipal de Maringá n. 34/59 que abrange os quesitos urbanístico de uso, ocupação e 

parcelamento do solo além de normas técnicas sobre edificações, higiene e relação de uso do 

espaço urbano, sendo estes parâmetros aplicados apenas à área urbana do Município. 
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Quadro 3.1 – Uso do solo Lei 34/59 P.M.M. 
ZONAS USOS PERMITIDOS USOS PERMISSIVEIS 

OU TOLERADOS 

USOS PROIBIDOS 

ZR Habitações Comércios e similares (em 

vias destinadas a este fim) 

Indústria pesada, comércio 

atacadista, grandes 

depósitos, hangares, 

estábulos e cocheiras 

ZCC Edifícios Públicos   

ZCP ou ZC Comércio local e central 

Habitações 

Casas de diversões, garagens 

comerciais, postos de 

abastecimento, industrias 

leves, estabelecimento de 

ensino e similares 

Indústrias pesadas, hospitais 

e grandes depósitos  

ZA ou ZI Fábricas, oficinas, 

laboratórios, armazéns, 

depósitos, garagens 

comerciais, postos de 

abastecimento e 

similares 

Habitações, comércio local, 

laboratórios, consultórios, 

escritórios e afins  

Indústria perigosa, deposito 

e indústria de explosivos, 

indústrias nocivas, asilos, 

hospitais, estabelecimentos 

de ensino e casas de 

diversões 

ZV Zona Não Edificável 

ZAR Agrícola 

Habitações 

Comércio local 

Indústria pesada, depósito de 

inflamáveis e explosivos, 

grandes depósitos, hospitais, 

estabelecimento de ensino e 

esportivo, hangares e 

similares. 

 

LEGENDAS:  ZR: Zona residencial; ZCC: Zona centro cívico; ZCP: Zona comercial principal; ZC: 

Zona comercial; ZA: Zona de armazéns; ZI: Zona industrial; ZV: Zona verde; ZAR: 

Zona agrícola. 
Fonte: Beloto, 2004 -  Organização: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3.2 – Parâmetros de ocupação 34/59 P.M.M. 
ZONAS DIMENSÕES MIN. 

LOTES 

Testada (m)         

Área (m²) 

ALTURA 

MÁX. EDIF. 

TAXA DE 

OCUPAÇÃO 

AFASTAMENTO MIN. 

Frontal (m)        Lateral 

(m) 

ZR 12 450 5 pavto 

1 pavto (ed. 

madeira) 

50% 5,00 1,50 

2,00 (ed. 

madeira) 

ZCC --- --- --- 80% 5,00 4,00 

ZCP --- --- 3 vezes a 

largura via 

Livre 0,00 1,50 

ZC 12 

8 * 

450 

100 * 

3 vezes a 

largura via 

80% 0,00 1,50 

ZA ou ZI --- --- 5 pavto (usos 

tolerados) 

70% 

50% (usos 

tolerados) 

0,00 1,50 

ZV Zona Não Edificável 

ZAR --- --- --- 40% 20 1,50 

Fonte: Beloto, 2004 -  Organização: Autora 
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A ocupação do território transcorreu dentro e fora do perímetro urbano do traçado 

original de Jorge Macedo Vieira, ainda que as Zonas 5 e 6 não estivessem totalmente 

ocupadas. 

 

 
Figura 3.6 – Planta esquemática de Maringá com zoneamentos populares 

Fonte: Rodrigues, 2004 

 

Em 1967, foi instituído o Primeiro Plano Diretor, propriamente dito, tendo por base 

alguns dos princípios norteadores a seguir (RODRIGUES, 2004): 

a) prioritariamente, a busca da consolidação de Maringá como pólo da região Noroeste 

do Paraná; 

 b) a necessidade de diversificar a economia, eliminando a dependência do café; 
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 c) a busca da promoção de “uma eficaz organização de suas comunidades e do 

comportamento das populações urbanas”, não ocorrida devido à acelerada ocupação social da 

região;  

d) a implementação de um desenvolvimento local alicerçado em estrutura e 

equipamentos urbanos (creches, centros esportivos, áreas de lazer, praças etc.) racionalmente 

implantados. 

 Segundo Rodrigues (2005) com relação ao contido no item c: 

 

“[...] há ali resguardada uma preocupação com o fato de que a rapidez 

da ocupação desta região pudesse ter acarretado problemas na 

organização e no comportamento das populações urbanas, “pouco 

integradas”, devido aos frágeis laços comunitários então existentes, e 

que isso se revertesse em empecilhos ao desenvolvimento da 

urbanidade.” 

 

Com base em pesquisas de Cordovil e Rodrigues (2010), o Plano Diretor de Maringá 

de 1967, foi elaborado por uma equipe técnica multiprofissional, contratada pela Comissão de 

Desenvolvimento Municipal – CODEM. Naquela ocasião, o governo do Estado do Paraná 

preocupava-se com um projeto de desenvolvimento econômico com bases mais amplas que 

incluísse, além da economia, o planejamento territorial e as reformulações das estruturas 

administrativas.   

Maringá era uma cidade com função regional, segundo os estudos empreendidos, e 

solicitou o financiamento do programa de planos diretores, com o compromisso de apoiar a 

sua implantação. O Plano Diretor de Desenvolvimento foi um marco nos estudos urbanos da 

cidade, porém poucas propostas foram colocadas em prática. Rodrigues (2004) argumenta 

que: 

 

“São duas as principais causas que determinaram a elaboração do plano 

naquele momento. A primeira foi a necessidade de se fazer um grande 

planejamento para a cidade, buscando corrigir as distorções que, (...), 

começavam a surgir na área externa (relacionadas à ocupação das 

chácaras) ao plano original com a ampliação do perímetro. A segunda, 

referente a determinações do Estado, que propunha um projeto de 

desenvolvimento econômico para o Paraná. Mediante diagnóstico 

realizado, o Norte do Estado se mostrava uma região tributária da 

economia de São Paulo, cuja safra de café, por exemplo, era escoada via 

porto de Santos e não através do Porto de Paranaguá, mantendo poucas 

relações com a região Sul e o sul do Estado, inclusive com a capital.”  
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Para acompanhar e implantar o plano diretor, foi recomendada a criação do ETEPLAN 

– Escritório Técnico de Planejamento – que se formou como organismo de planejamento de 

um polo regional e tinha como tarefa principal assessorar a administração municipal. De 

caráter tecnocrático, o ETEPLAN concentrava amplas atribuições e diversas atividades que 

englobavam pesquisas regionais, revisões de leis, formações de equipes para diferentes fins  e 

projetos arquitetônicos pontuais (CORDOVIL; RODRIGUES, 2010). 

O ETEPLAN organizou o Cadastro Técnico e, com ele, a arrecadação de IPTU 

aumentou (CORDOVIL; RODRIGUES, 2010).  

Na década de 1970, o ETEPLAN foi substituído pela Assessoria de Arquitetura e 

Urbanismo, que por sua vez, foi substituída pela Coordenadoria de Arquitetura e Urbanismo, 

cujas contribuições foram o estabelecimento do plano viário e a ampliação do perímetro 

urbano. As indicações existentes até então não projetavam a expansão das vias, dando 

oportunidade para a abertura de loteamentos desvinculados da malha urbana consolidada e, 

por vezes, obstruindo a continuidade viária. 

Em 1968, pela Lei Municipal 624/68, foi instituído o novo perímetro urbano e o 

respectivo zoneamento da cidade de Maringá (Figura 3.7). 

 

 

 
Figura 3.7 – Zoneamento Lei 624/68 P.M.M. 

Fonte: BELOTO, 2004 – organização: autora 

Aeroporto 

Eixo ferrovia Av. Brasil 

Zona Industrial 

Centro Cívico 
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Nos Quadros 3.3 e 3.4 estão apresentados os respectivos usos e parâmetros de ocupação para 

cada zona demarcada na Figura 3.8. 

 

 

 

Quadro 3.3 – Uso do solo Lei 624/68 P.M.M. 
ZONAS USOS PERMITIDOS USOS PERMISSIVEIS OU 

TOLERADOS 

USOS PROIBIDOS 

ZR1 Habitações, 

estabelecimentos de 

ensino, biblioteca, museus 

e instituições culturais 

Comércio vicinal, edifício de 

recreação e culto 

Todos os demais 

ZR2 Edif. Hab. Coletivas, 

habitações, 

estabelecimentos de 

ensino, biblioteca, museus 

e instituições culturais 

Comércio vicinal, edifício 

de recreação e culto 

Comércio, bancos, postos de 

abastecimento e similares 

especificados pelo Eteplan 

Usos que produzam vapores, 

odores e fogo 

ZR3 Habitações, edificações em 

madeira, estabelecimentos 

de ensino, biblioteca, 

museus e instituições 

culturais 

Comércio vicinal, edifício 

de recreação e culto 

--- --- 

ZR4 Edif. Hab. Coletivas, (máx. 

4 pavto), habitações, 

edificações em madeira, 

habitação de interesse 

social, estabelecimentos de 

ensino, biblioteca, museus 

e instituições culturais 

Comércio vicinal, edifício 

de recreação e culto 

Edif. Hab. Coletivas, (máx. 4 

pavto),comércio, banco, 

postos de abastecimento e 

similares especificados pelo 

Eteplan 

--- 

ZC1 Edif. Pública, comércio, 

banco, consultórios, 

escritórios, biblioteca, 

museus, hotel, padaria, 

restaurante e similares 

Manufaturas não proibidas, 

edif. Hab. Coletivas, edifícios 

de recreação e culto, garagem 

coletiva, editora 

Usos que produzam vapores, 

odores e fogo ou que ofereçam 

perigo de incêndio ou 

explosões  

ZC2 Comércio atacadista e 

varejista 

Edif. Hab. Coletivas, (máx. 4 

pavto), pequenas oficinas e 

similares 

--- 

ZC3 --- Residências isoladas, 

depósitos, indústrias não 

incomodas, comércio 

atacadista, garagens para 

veículos e similares  

Usos que produzam vapores, 

odores e fogo ou que ofereçam 

perigo de incêndio ou 

explosões 

ZI 1 Uso industrial não nocivo 

ou perigoso, manufaturas, 

comercio e similares 

Habitação, edifício de 

recreação e culto, 

estabelecimento de ensino 

(conforme ZR4) 

Depósitos de materiais 

explosivos e inflamáveis, 

industrias nocivas ou perigosas  
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ZONAS USOS PERMITIDOS USOS PERMISSIVEIS OU 

TOLERADOS 

USOS PROIBIDOS 

ZI 2 Industrias de qualquer tipo, 

depósitos em geral, 

comercio vicinal 

---  --- 

ZE Setor cívico, universitário 

e do aeroporto 
--- --- 

ÁREA DE 

EXPANSÃO 

Habitações, 

estabelecimentos de 

ensino, biblioteca, museus 

e instituições culturais, 

comercio vicinal, edifícios 

de recreação e culto 

--- --- 

ÁREA 

RURAL 

Habitações, agropecuários 

hortifrutigranjeiros, 

depósitos, armazéns e silos 

--- --- 

LEGENDAS: ZR: Zona residencial; ZC: Zona comercial; ZI: Zona industrial; ZE: Zona especial. 

Fonte: Beloto, 2004 -  organização: autora 
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Quadro 3.4 – Parâmetros de ocupação 624/68 P.M.M. 
ZONAS DIMENSÕES 

MIN. LOTES 

Testada(m)   

Área(m²) 

ALTURA 

MÁX. EDIF. 

COEF. 

APROV. 

TAXA DE 

OCUP. 

AFASTAMENTO MIN. 

Frontal(m) Lateral(m) 

Fundos(m) 

ZR1 20 600 2 pavto 2/3 área 

lote 

50% 3,00 2,00 5,00 

ZR2 20 600 Hab. Col. 

Livre 

1,0 

Hab. Col. 

A lei 

624/68 

não se 

refere ao 

C.A. para 

hab. Col. 

505 

Hab. Col. 

80%  

3,00 2,00 5,00 

ZR3 10 300 2 pavto --- 50% 3,00 1,50 5,00 

ZR4 10 300 Hab. Col.(4 

pavto 

Res. 2 pavto. 

--- --- 3,00 1,50 5,00 

ZC1 12 300 Livre (dim. do 

lote ,menor: 

max. 4 pavto) 

--- 2/3 lote Com. 

0,00 

 

Com. 0,00 

Res. 2,00 

1/3 

profund. 

lote 

ZC2 15 450 

 

Livre (dim. do 

lote ,menor: 

max. 4 pavto) 

8,0 2/3 lote Com. 

0,00 

 

Com. 0,00 

Res. 2,00 

1/3 

profund. 

lote 

ZC3 15 450 Com. Livre 

Res. 4 pavto 

(dim. do lote 

,menor: max. 

4 pavto 

 

6,0 Com. 2/3 

lote 

Res. 80% 

Com. 

0,00 

 

Com. 0,00 

Res. 2,00 

1/3 

profund. 

lote 

ZI 1 Ind. 

20 

Res. 

10 

300 

300 

Res. 2 pavto. --- 2/3 lote Ind. 

10,00 

Res. 3,00 

Res. 1,50 Res. 5,00 

ZI 2 A lei 624/68 não se refere aos parâmetros de ocupação dessa ZR 

ZE A critério Eteplam 

ÁREA DE 

EXPANSÃO   

10 300 --- --- --- 10,00 --- --- 

ÁREA RURAL --- --- --- --- 20% 20 1,50  

LEGENDAS: ZR: Zona residencial; ZC: Zona comercial; ZI: Zona industrial; ZE: Zona especial. 

Fonte: Beloto, 2004 -  organização: autora 
 

 

 

 

 

 

Cabe salientar que a Zona 6, objeto deste estudo foi mantida em sua maioria como 

zona de comércio (Lei 34/59 – zona residencial com eixo comercial na avenida Brasil e Lei 

624/68 – comércio/serviços). 
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3.1.3 Plano de Diretrizes Viárias de 1978 

 

Nos anos 1960, conforme relacionado no Quadro 3.5, a população da cidade de 

Maringá era aproximadamente de cinquenta mil habitantes e havia atingido o número previsto 

para ocupação do plano original, ou seja, o esgotamento do território urbano. Dentre os anos 

1960 e 1980 a população urbana triplicou. Diversos fatores contribuíram para o acréscimo 

populacional, dentre os quais se destacam: as transformações na base agrícola regional, 

derivadas da substituição de culturas e da modernização da agricultura, que motivaram a 

transferência maciça de população da zona rural para os centros urbanos de porte médio; a 

implantação da Universidade Estadual de Maringá em 1972, que atraiu professores, 

universitários e seus familiares . 

 

 

 

 

Quadro 3.5 – Evolução da população 
ANO URBANA RURAL TOTAL 

(100%) 
Numero % Numero % 

1950 7.270 18.84 31.318 81.16 38.588 

1960 47.592 45.71 56.639 54,29 104.231 

1970 100.100 82,47 21,274 17,53 121.374 

1980 160.645 95,51 7.549 4,49 168.194 

1991 233.732 97,41 6.198 2,59 239.930 

1996 260.909 97,40 6.969 2,60 267.878 

2000 283.792 98,38 4.673 1,62 288.465 

2008 - - - - 331.412 

Fonte: IBGE 2006  apud TOWS 2010 
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A elaboração do Segundo Plano Diretor de Maringá, o Plano de Diretrizes Viárias de 

1978, foi coordenado por Nildo Ribeiro da Rocha,  que chegou a Maringá em 1967 e que foi 

um dos primeiros arquitetos da cidade.  

Sobre a necessidade do Segundo Plano Diretor, Nildo Ribeiro da Rocha comentou em 

entrevista ao Jornal O Diário, em 11 de janeiro de 2007, que “o perímetro urbano de Maringá 

era pequeno e tinham vários loteamentos fora dos limites, na área rural”. 

O novo plano teve por finalidade planejar a estrutura da cidade e foi baseado em um 

levantamento aerofotogramétrico de toda a área do Município e considerou as distorções entre 

o projeto original, as manchas urbanas dispersas e as restrições ambientais relativas ao relevo 

e corpos d'água (Villalobos, 2003). Assim, uma nova área urbana foi projetada e estabelecido 

um traçado do sistema viário básico (Figura 3.8). Outro aspecto importante deste plano foi a 

preservação dos fundos de vale, para proteger os mananciais, em uma distância mínima de 60 

m de cada lado do rio, limitados por vias denominadas paisagísticas (Meneguetti 2001). 

 
Figura 3.8 – Plano Diretrizes Viarias 

Fonte: Meneguetti, 2001 apud Meneguetti, 2009 

Segundo Meneguetti (2001) o plano de diretrizes viárias de 1978, reconfigurou a 

cidade com características diversas daquelas que nortearam o plano original. O traçado 
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retilíneo foi adotado, em razão direta e exclusiva da forma das parcelas de lotes rurais que 

cercavam o projeto original, de maneira a conciliar os interesses imobiliários e as facilidades 

de execução do arruamento proposto, como forma de fazer-se aceitar a proposta e viabilizar 

ligações importantes e definitivas. 

De acordo com o texto do Plano Diretor de 2000, o plano de 1978 (Figura 3.9) foi 

baseado nas seguintes propostas (apud Beloto, 2004, p. 105): 

- foi traçado um conjunto de várias marginais aos acessos rodoviários, ladeando essas 

rodovias em seus trechos urbanos de forma a separar o tráfego local de passagem para reduzir 

o potencial de conflito entre eles; 

- foi criado um conjunto de vias paisagísticas em torno das cabeceiras e ao longo de 

ambas as marginais dos córregos, distancia de 60 m (...) com o objetivo de proteger da 

poluição e erosão os cursos d’água que atravessam a malha urbana; 

- as estradas rurais foram alargadas, cujos leitos carroçáveis possuíam entre 12 m e 20 

m de largura, de modo a transformá-las em avenidas com 30 m ou 35 m de largura (...) 

constituindo grandes vias de ligação nos sentidos centro-bairros na cidade; 

- as largas faixas de segurança das linhas de transmissão de energia elétrica que 

cortavam a malha urbana foram aproveitadas para criar a chamada “Avenida das Torres” para 

oferecer acessibilidade extra ao tecido urbano; 

- visto que as estradas rurais e as vias de fundo de vale configuravam-se como 

estruturas radiais em relação ao centro, foi previsto um conjunto de avenidas ortogonais a 

elas, para possibilitar ligações alternativas entre bairros tangenciais ao centro, de modo a 

aliviar o volume de tráfego; 

- foi proposto um anel rodoviário com largura de 60 m contornando toda a malha 

urbana, destinado a funcionar como estrutura limitadora do perímetro urbano; 

- todo o sistema estava contemplado por uma malha de ruas de tráfego local, 

desenhada a partir de um módulo de aproximadamente 250 m x 250 m com larguras variando 

entre 14 m e 16 m. 

De maneira geral, o projeto implantado assegurou a ordem ao traçado urbano e que 

Maringá, implantada como cidade planejada, que trouxe em sua concepção os pressupostos de 

ordem e controle. O projeto implementado pela CMNP prosperou e resultou numa cidade que, 

em meio século, obedeceu, em linhas gerais, ao traçado inicialmente almejado e ao plano de 

ocupação, que previa para 50 anos uma população em torno de 200.000 habitantes 

(Rodrigues, 2007). 
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Figura 3.9 – Zoneamento de Maringá Lei 1736/83 

Fonte: P.M.M., 2005  apud TOWS 

 

 

 

 

3.1.4 Plano Diretor Integrado de Desenvolvimento de 1991 

 

A Lei do Plano contou com um amplo diagnóstico elaborado pelo Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento Metropolitano da Região de Maringá, Marialva, 

Sarandi e Paiçandu – METROPLAN, o IBAM e as Prefeituras Municipais. Inseria-se a 

abordagem metropolitana para o estabelecimento das diretrizes de desenvolvimento do espaço 

urbano e regional. A Lei foi atualizada em 1994 e em 1999. Porém, apenas no que se refere ao 

zoneamento (Rodrigues, 2004). 

 Uma série de leis foram elaboradas neste período, entretanto, a de maior relevância foi 

a Lei do Sistema Viário Básico 

 Segundo Beloto (2004, p. 111), este período também foi conhecido como “Lei sem 

plano”, o qual constitui-se da aprovação de um novo conjunto de legislação urbana, aprovado 
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logo após a mudança na administração pública, em princípios da década de 1980, sem que 

para isso fosse elaborado em conjunto um novo plano diretor para a cidade. 

 O que podemos verificar em ambos os planos até este período é o fato de estarem 

focados principalmente na questão do princípio ordenador do espaço urbano, referente ao 

adensamento populacional nas áreas residenciais mais periféricas, mudando para isso o 

gabarito das construções, coeficientes de aproveitamento, de forma que nas regiões mais 

periféricas a altura permitida das edificações seja maior e adensamento também, e mais ao 

centro (zona residencial unifamiliar de baixa densidade) as alturas das edificações sejam 

mantidas em valores mais baixos. 

É importante ressaltar que, apesar de não se tornarem lei sob a forma de plano diretor, 

contratada assessoria técnica, os diagnósticos e os textos das leis foram desenvolvidos; 

todavia, não foram sequer encaminhados para o legislativo. A análise dessas épocas podem 

ser feitas de acordo com o Quadro 3.6 que apresenta a Lei de uso do solo de 1983 com as 

alterações vigentes. 

 

 

 

 

 

Quadro 3.6 – Uso do solo Lei 1736/83 P.M.M. 
ZONAS USOS PERMITIDOS USOS PERMISSIVEIS OU 

TOLERADOS 

USOS 

PROIBIDOS 

ZR1 Habitações unifamiliares Bifamiliaridade do lote, 

estabelecimentos de ensino, 

instituições culturais e similares, 

edifício de recreação e culto 

Comércio e serviços vicinais 

(vias de uso misto), residências 

geminadas, atividades exercidas 

individualmente na residência, 

postos de serviços (vias de uso 

misto) 

Edificação em 

madeira 

Todos os demais 

ZR2 Habitações unifamiliares, 

estabelecimentos de ensino, instituições 

culturais e similares, edifício de 

recreação e culto 

Bifamiliaridade do lote, 

Comércio e serviços vicinais 

(vias de uso misto), residências 

geminadas, atividades exercidas 

individualmente na residência, 

postos de serviços (vias de uso 

misto) 

Todos os demais 

ZR3 Habitações unifamiliares, 

estabelecimentos de ensino, instituições 

culturais e similares, edifício de 

recreação e culto  

Comércio e serviços vicinais (vias de uso 

misto), residências geminadas, atividades 

exercidas individualmente na residência, 

postos de serviços (vias de uso misto) 

Bifamiliaridade do lote, oficinas 

não nocivas ou incomodas (vias 

de uso misto) 

Todos os demais 
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ZONAS USOS PERMITIDOS USOS PERMISSIVEIS OU 

TOLERADOS 

USOS 

PROIBIDOS 

ZR4 Hab. Coletivas, hab. Unifamiliares, 

estabelecimentos de ensino, biblioteca, 

museus e instituições culturais 

Comércio e serviços vicinais (vias de uso 

misto), residências geminadas, atividades 

exercidas individualmente na residência, 

postos de serviços (vias de uso misto) 

Edifícios públicos, serviços 

setoriais, estacionamento e 

garagens coletivas (todos os 

usos em vias de uso misto) 

Todos os demais 

ZR5 Hab. Coletivas, hab. Unifamiliares, 

estabelecimentos de ensino, biblioteca, 

museus e instituições culturais 

Comércio e serviços vicinais (vias de uso 

misto), residências geminadas, atividades 

exercidas individualmente na residência, 

postos de serviços (vias de uso misto) 

Oficinas não nocivas ou 

incomodas (vias de uso misto) 

Todos os demais 

ZC1 Edif. Pública, comércio e serviços 

setoriais e vicinais, habitação coletiva 

Manufaturas não proibidas, 

instit. culturais,  

estabelecimento de ensino 

garagem coletiva, habit. 

Unifamiliar, postos de serviços 

Edificação em 

madeira 

Todos os demais  

ZC2 Edif. Pública, comércio e serviços 

setoriais e vicinais, hab. Coletiva, 

manufaturas não proibidas, instit. 

culturais, garagem coletiva, oficinas 

mecânicas, depósitos e armazéns, 

comércio atacadista, empresas de 

transporte. 

Ind. Não incomodas ou nocivas, 

estabelecimentos de ensino, hab. 

Unifamiliar, postos de serviços 

Edificação em 

madeira 

Todos os demais 

ZI 1 

ZI 2 

ZI 3 

Indústria não poluidora do ar, agua e 

solo,  oficinas mecânicas depósitos e 

armazéns, comércio atacadista, empresas 

de transporte, comércio e serviços 

setoriais 

Habitação vinculada a indústria 

Edif. Pública, comércio e 

serviços setoriais e vicinais, 

postos de serviços, 

estabelecimento de ensino, 

recreação e culto 

Edificação em 

madeira 

Todos os demais 

ZI 4 Industrias de qualquer tipo Postos de serviços  Edificação em 

madeira 

Todos os demais 

ZA Habitação unifamiliar, estabelecimento 

agropecuário e hortifrutigranjeiro, 

estabelecimento agroindústria, depósitos, 

armazéns, silos, estabelecimento de 

ensino e hospitalares 

Bifamiliaridade do lote --- 

VIA 

ESPECIAL 

1 

Habitação unifamiliar Bifamiliaridade do lote, 

estabelecimento de ensino e 

hospitalares, inst. Culturais, 

estabelecimentos de recreação e 

culto, habitações coletivas 

Edificação em 

madeira 

Todos os demais 

VIA 

ESPECIAL 

2 

Habitação unifamiliar Bifamiliaridade do lote, 

estabelecimento de ensino e 

hospitalares, inst. Culturais, 

estabelecimentos de recreação e 

culto, habitações coletivas, 

comercio e serviços vicinais, 

postos de serviços. 

Edificação em 

madeira 

Todos os demais 

Fonte: Beloto, 2004 -  Organização: Autora 
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Quadro 3.7 – Parâmetros de ocupação 1736/83 P.M.M. 
ZONAS DIMENSÕES MIN. 

LOTES 

Testada(m)   Área(m²) 

ALTUR

A MÁX. 

EDIF. 

COEF. 

APROV. 

TAXA 

DE 

OCUP. 

AFASTAMENTO MIN. 

Frontal(m) Lateral(m) 

Fundos(m) 

ZR1 15 450 2 pavto 1,4 70% 3,00 1,50 1,50 

ZR2 12 360 2 pavto 1,4 70% 3,00 1,50 1,50 

ZR3 12 300 2 pavto 1,4 70% 3,00 1,50 1,50 

ZR4 12 360 Livre 3,5 70% 3,00 1,50 1,50 

ZR5 12 300 2 pavto 1,4 70% 3,00 1,50 1,50 

ZC1 13 520 Livre  10 100% Com. 0,00 

Res. 3,00 

1,50 1,50 

ZC2 20 450 

 

Livre  5,0 100% Com. 0,00 

Res. 3,00 

1,50 1,50 

ZI 1 

ZI 2 

ZI 3 

20 1000 Livre 1,6 80% ZI 1 0,00 

ZI 2/3 10,00 

2,50 2,50 

ZI 4 30 1500 Livre 1,6 80% 15,00 5,00 5,00 

ZA Conforme 

INCRA 

Conforme  

INCRA 

Livre --- 10% 5,00 5,00 5,00 

VIA 

ESPECIAL 1 

14 450 5 pavto 3,0 70% Com. 0,00 

Res. 3,00 

1,50 1,50 

VIA 

ESPECIAL 2 

14 450 4 pavto 2,8 70% Com. 0,00 

Res. 3,00 

1,50 1,50 

LEGENDAS: ZR: Zona residencial; ZC: Zona comercial; ZI: Zona industrial; ZA: Zona agrícola 

Fonte: Beloto, 2004 -  Organização: Autora 

 

 

 Neste sentido, orienta-se o presente plano em dois períodos: o que antecede a 

ele, marcado pela elaboração de normas e leis, mas sem a aprovação de um novo plano (ano 

de 1983) e o que se refere de fato ao plano diretor integrado de desenvolvimento, de 1991, 

que direciona o crescimento da cidade de acordo com as diretrizes viárias estabelecidas no 

traçado de ruas e avenidas do Sistema viário Básico, apresentado na Figura 3.10. 
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Figura 3.10 – Sistema Viário Básico 

Fonte: Cordovil e Rodrigues, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Plano Diretor de 2006 

 

Ao caracterizarmos este Plano Diretor, é preciso entender algumas das razões que 

instituíram alterações nas leis dos planos anteriores e que deram origem à nova versão de 

2006. 

Uma delas refere-se a um novo instrumento para legislar sobre a gestão urbana: o 

Estatuto da Cidade, previsto na Constituição de 1988 e aprovado em 2001, objetiva regular o 

uso do solo urbano em prol do bem coletivo, por meio de um conjunto de leis urbanísticas que 
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atenda toda a população, cujo maior destaque está relacionado à propriedade privada, na qual 

o seu direito de uso, segundo o Código Civil de 1917, a propriedade privada era considerada 

“intocável”, mesmo não cumprindo qualquer função social. 

 Coube então ao Plano Diretor de 2006, instituir o instrumento público citado e com 

isso as suas atribuições, tais como a delimitação de ZEIS-Zonas Especiais de Interesse Social, 

aplicar o direito de preempção (prioridade de compra ao poder público) e o direito de 

superfície.  No combate à “especulação” imobiliária, determinar o que são propriedades não-

utilizadas ou subutilizadas e instituir o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

do solo; o IPTU progressivo no tempo; a desapropriação. Outros instrumentos para uma 

cidade mais justa são as operações urbanas consorciadas; a outorga onerosa do direito de 

construir e a transferência do direito de construir. Além de estabelecer uma gestão 

democrática pelos de Conselhos de Desenvolvimento Urbano, Gestão Orçamentária 

Participativa, Conferências de Desenvolvimento Urbano, Debates e Audiências Públicas. 

 Ainda segundo as especificações deste plano, (reportagem do Jornal O Diário extraído 

de Observatório das Metrópoles 10/12/2009) a partir de janeiro de 2010, Maringá terá uma 

área de 22 milhões de metros quadrados liberada para abrigar lotes residenciais e industriais. 

A Secretaria de Planejamento estima que a área seja suficiente para a oferta de 15 mil terrenos 

residenciais e 5 mil industriais. De acordo com a Prefeitura, as mudanças ocorrem por falta de 

espaço para crescimento. Maringá conta hoje com espaço suficiente para mais 5,2 mil terrenos 

de 300 metros quadrados – tamanho mínimo para lote residencial. A estimativa é feita com 

base na soma dos terrenos vazios dentro do perímetro urbano. 

 Um parâmetro da ocupação ou oferta de terrenos vazios na cidade de Maringá pode ser 

observada na Figura 3.11 que apresenta os terrenos disponíveis em metros quadrados de 300 

m² a terrenos com área acima de 10000 m². Entretanto, o relatório sobre os vazios urbanos foi 

apresentado pela Secretaria de Planejamento em agosto deste ano (2012), com um alerta: eles 

são suficientes para atender à demanda de apenas 18 meses. Ainda de acordo com a 

administração municipal, o espaço liberado com os desbloqueios seria suficiente para dar 

conta de mais cinco anos de crescimento da cidade. 
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Figura 3.11 – Terrenos Vagos  -2000 

Fonte: P.M.M – SEDUH 2004 apud Rodrigues 2004 

 

 

 

 

 

 

3.2 MARINGÁ: CARACTERISTICAS DO DESENVOLVIMENTO 

 

 Com relação à cidade em análise, Maringá, teve início de acordo com ideais modernos 

de planejamento urbano (capítulo anterior), desde cedo em sua história esteve direcionada 

para o desenvolvimento e para exercer certa polarização na região, como podemos observar 

no texto de Endlich e Moro (2003, p.19) sobre a atuação da CMNP ao colonizar a região norte 

e noroeste do Paraná: 
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“Quanto aos centros urbanos maiores, foram fundados quatro núcleos 

habitacionais, distanciados entre si  proximadamente cem quilômetros: 

Londrina (1930), Maringá (1947), Cianorte (1953) e Umuarama (1955). 

Estes eram destinados a serem cidades de porte maior.” 

 

Mesmo tendo sido planejada para ser um dos centros urbanos estipulados pela Cia., 

podemos perceber que em Maringá seu desenvolvimento foi mais acentuado tanto no que se 

refere ao sucesso da implantação da cidade, quanto a sua rápida valorização e 

comercialização. Analisando o perfil histórico para que essa valorização possa ter ocorrido, 

Gimenez cita que “o progresso econômico da cidade e o sucesso do empreendimento da 

fundação e construção, bem como da comercialização da cidade, em conjunto com o 

subjacente desenvolvimento econômico da região na época do surto do café no norte do 

Paraná, proporcionou um substrato econômico que permitiu acumulação de capital.” 

(Gimenez, 2007, p.27)  

Segundo Rodrigues (2007, p.37), Maringá é fundada como parte de um lucrativo 

empreendimento imobiliário e, neste sentido, em consonância com os princípios acima 

descritos, constituiu-se até os dias atuais, quando se busca a manutenção dos mecanismos que 

garantam que a posse do solo urbano se mantenha como investimento lucrativo, em clara 

oposição à nova função social da propriedade do solo urbano recentemente estabelecida pelo 

“Estatuto da Cidade”. (Rodrigues, 2007, p.37) 

Segundo Cordovil (2010, p. 110) as estratégias de vendas refletia a valorização das 

terras e, portanto, negociavam-se os terrenos de acordo com a sua localização, que 

evidenciava também o maior ou o menor tamanho da área do lote. A estratégia foi concebida 

juntamente com o traçado e a divisão dos lotes. Vieira certamente estava ciente dos objetivos 

da companhia colonizadora e propôs a divisão da área com vistas à obtenção de lucros. 
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Figura 3.11 – Plano Diretor de Desenvolvimento 

Fonte: Rodrigues, 2004 

 

 

Ao segmentar as áreas a serem comercializadas, segundo as especificidades  

socioeconômicas dos adquirentes, esse mercado fomentou, ao longo de mais de meio século, 

uma ocupação residencial também segmentada. 

Em sua tese de doutorado,  Rodrigues (2004) afirma que ao segmentar as áreas a 

serem comercializadas, segundo as especificidades socioeconômicas dos adquirentes, esse 

mercado fomentou, ao longo de mais de meio século, uma ocupação residencial claramente 

segregada: 

 

“Noutras palavras, entendemos que a cidade acabou definindo uma 

espacialidade que separou os moradores conforme suas possibilidades 

econômicas de acesso ao solo urbano e, ao fim, segregou-os num limite 

tão extremo que os grupos de renda baixa da população só encontraram 

possibilidade de moradia fora dos limites da cidade, no entorno 

metropolitano” (Rodrigues, 2004). 
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Segundo Meneguetti e Marcolino (2008, p.05), a provisão habitacional na cidade de 

Maringá nos anos 1940 a 1960, resultou de ações de agentes privados que construíam para 

ocupação própria e para locação. Os terrenos possuíam entre 500 m2 a 700 m2, eram 

comercializados pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná com a obrigatoriedade de 

edificação em um ano. As moradias destinavam-se à ocupação própria e para locação, 

constituídas por unidades isoladas em alvenaria ou madeira. 

Um estudo recente e organizado pelo IPC Maps 2011 (índice que mede a participação 

de cada município no consumo) apresentado pelo Anuário da Economia (ACIM), a cidade de 

Maringá possui maior concentração  de domicílios nas classes B e C com maior potencial de 

consumo na classe B, responsável por 49% de todo consumo da região. Este mesmo estudo 

ainda apresenta Maringá como sendo uma cidade de classe média alta, de modo que entre 

2009 e 2011 a soma de domicílios das classes A e B subiu 15%, diminuindo no mesmo 

período o numero de famílias pobres, menos 10% nas classes C e D. 

Num outro estudo organizado pela Fundação Getúlio Vargas apresentado pelo Anuário 

da Economia (ACIM), Maringá surge como a segunda cidade do estado com mais famílias 

pertencentes às classes A e B, dos seus 360 mil habitantes 24,58% estão concentrados nessas 

classes, 62,6% na classe C e apenas 9,45% na classe D e classe E com apenas 3,77%. 

Tal cenário pode ser (talvez) esclarecido diante do fato do potencial de consumo da 

Grande Região Metropolitana de Maringá, ser responsável por 6,6% do potencial de consumo 

do Estado, de modo que 6,8% das empresas paranaenses concentram-se nessa região 

metropolitana.  Neste mesmo estudo do IPC 2011 a renda per capita urbana mostra que dos 13 

municípios formadores da Grande Região Metropolitana de Maringá somam 5,1% acima da 

média estadual. Ou ainda pelo Município ter o melhor índice Firjam de Desenvolvimento 

Municipal (IFDM) do interior do Paraná e o 37° do país, no Estado, só perde para Curitiba. 

Outra pesquisa desenvolvida pela UEM em conjunto com a ACIM e também 

apresentado pelo Anuário da Economia, determina a classe social e o nível de felicidade da 

população, sendo que a metodologia adotada é a que classifica as famílias por bens e não por 

nível de renda. Conclusão: de 2 em cada 3 famílias maringaenses estão nas classes A e B. O 

salário médio familiar de acordo com essa metodologia aponta rendimentos acima de R$ 

2.500, 00 (dois mil e quinhentos) reais. 

Portanto, trata-se de um espaço especialmente planejado desde o início como sendo de 

uso e ocupação que priorizava as classes mais altas, por meio de valorização na venda dos 

lotes, excluindo de imediato as classes com menor poder aquisitivo das áreas consideradas 

mais valorizadas, deixando à margem desta, a ocupação às classes média e baixa. Entretanto, 
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como vimos, para Maringá, o perfil dessas classes médias e baixa não é o mesmo se 

considerarmos o poder aquisitivo das mesmas (que hoje ocupam as áreas destinadas 

originalmente a elas, como poderá ser observado em nosso estudo de caso) ao padrão 

estabelecido em outras cidades. O valor de solo e o perfil da população que “deve” ocupá-lo é 

diferenciado, uma vez que existe uma política de valorização e especulação imobiliária 

geradas por uma elite que visa, sobretudo, cada vez mais lucrar com a imagem de cidade 

planejada, promissora e seletista (no que se refere ao fato de não existirem favelas ou 

ocupações consideradas impróprias ao perfil de ocupação ditado pelo poder municipal, 

incorporadores, a própria população, etc).  
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4 ESTUDO DE CASO – ZONA 06 

 

Neste capítulo apresenta-se o desenvolvimento do estudo de caso, o sítio da pesquisa 

(Zona 06 e posteriormente o Conjunto Planalto), características de implantação, infraestrutura, 

enfim, os dados necessários ao entendimento do estudo de caso proposto, conforme a 

metodologia descrita anteriormente. 

 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

Para a fundamentação da área no contexto de formação de Maringá é importante 

ressaltarmos que o projeto de colonização da cidade estava fundamentado em três pontos 

principais: 

1.colonização, incluindo o planejamento, a incorporação e a venda de terras; 

2. uma estrada de ferro para o escoamento da produção agropastoril, e transporte de 

passageiros, promovendo a ligação dos vários núcleos de povoamentos entre si e com os 

principais centros do país; 

3. implantação de pequenos núcleos urbanos ao longo da ferrovia, para dar suporte às 

futuras cidades, sendo que cada uma dessas cidades teria uma função socialeconômica a 

desenvolver ao longo do tempo. 

A divisão fundiária para implantação da malha urbana seria nos moldes tradicionais, 

com locais reservados a residências e ao comércio de maneira que  a cidade teria como apoio 

de seu desenvolvimento a linha férrea cortando-a no sentido leste oeste. Ao norte da ferrovia e 

desenvolvendo-se ao longo dela, foi reservado um loteamento para a população de médio  

padrão (zona 07). Ao sul da ferrovia, no setor central, um centro que acomodaria um centro 

cívico, o setor de prestação de serviços e comércio (Zona 01); ao sul uma zona de alto padrão 

(Zona 02), que se separa das duas outras zonas de baixo e médio padrão (Zonas 3, 4, 5, 6 e 8) 

pelos dois bosques: Parque do Ingá (Bosque I) e Parque Florestal dos Pioneiros (Bosque II). 
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Segundo Takano (2009, p. 53) com o passar do tempo alguns bairros antes destinados 

aos operários, como a Vila Industrial e Vila Operária, tornaram-se centrais, visto a expansão 

urbana, e muito valorizados cedendo assim seu espaço a outros empreendimentos e não mais a 

habitação. Podemos observar que o mesmo não aconteceu com a Zona 06, permanecendo, 

conforme visitas ao local e entrevistas com moradores, com características do inicio de sua 

formação como bairro: destinado a área residencial média/baixa renda, comércio local etc.  

Sendo objeto de estudo do presente trabalho, a Zona 06, zona residencial popular 

prevista no plano urbano original, localizada adjacente à via férrea e Avenida Brasil.  Durante 

o período do café e da madeira o escoamento da produção acontecia pela ferrovia com a 

logística modal (armazéns, cafeeiras e serrarias) implantada na zona leste, a saída para os 

portos de Paranaguá e Santos; o fluxo de cargas, o pátio de manobras e o recebimento de 

combustíveis eram restritos à zona leste bem como a infraestrutura habitacional, a Vila 

Operária (Zona 3). Cabe ressaltar que somente o Instituto Brasileiro do Café estava instalado 

na Zona Leste e na Zona Oeste. Também faz parte da nossa área de estudo, a zona 06 

(apresentada na Figura 4.1), um dos conjuntos habitacionais representantes de uma das 

primeiras intervenções pública após a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Localização Zona 06 em Maringá, Pr. 

Fonte: Google Maps 2012 

Zona 06 
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Nos anos 1950 o município representava uma clareira na floresta e nos anos 1970 o 

Estado do Paraná encontrava-se praticamente desmatado, com o declínio da extração da 

madeira e a sua escassez Maringá constituiu-se como pólo atacadista para as novas fronteiras 

agrícolas do Noroeste do Estado e além de suas fronteiras também. 

Neste período, o comércio atacadista ocupou a extremidade oeste da cidade, tal que ao 

longo da Avenida Brasil foram instalados armazéns para cerealistas e empacotadoras e que 

empregavam grande contingente de mão-de-obra para movimentação de ensacados. 

Maringá data do ano de 1947, porém sua ocupação urbana teve suas origens retratadas 

anteriormente, a partir do ano de 1940. A partir deste momento é evidenciado nestes 

territórios o surgimento de conjuntos habitacionais de interesse social para suprir a demanda 

de moradias em função da crescente ocupação urbana. No Quadro 4.1, Meneguetti e 

Marcolino (2008) agruparam as informações relacionadas a  ocupação urbana de 1940 a 2005 

relacionando a quantidade de loteamentos urbanos / crescimento da cidade com a 

característica da economia da época. 

 

Quadro 4.1 – Evolução nas moradias 
ANO LOTEAMENTOS 

APROVADOS 

EDIFICIOS COM 

MAIS DE 4 

PAVIMENTOS 

POPULAÇÃO 

URBANA 

ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

1940 12 -   

1950 5 - 7.270  

1960 13 10 47.592 Época aurea do café 

1970 70 39 100.100 Erradicação do café e 

consolidação da cidade como 

praça logística 

1980 48 711 160.689 Agropecuária e agroindustria 

provocando forte exodo rural e 

fluxo migratório 

1990 96 263 234.079 Expensão dos servicos: 

educação superior 

2000-2005 75 73 283.978 Economia em alta 

Fonte: Menheguetti e Marcolino, 2008 organização: autora 

 

Nos anos 1970, a demanda por habitação de interesse social gerada pelo êxodo rural 

decorrente do declínio do cultivo do café e pela mecanização da monocultura e introdução da 

pecuária extensiva, a provisão habitacional passou a contar com diferentes atores: o setor 

público, cooperativas de habitação e parcerias público-privadas. Durante os anos 1970 e até o 

ano de 1985, quando foi extinto o Banco Nacional da Habitação (BNH), o Estado se fez 

presente como provedor principal de conjuntos destinados ao assentamento da população de 

baixa renda (Menguetti e Marcolino, 2008, p.06) 
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Em Maringá, as intervenções desse período são marcadas pelas tipologias 

padronizadas em alvenaria para moradia unifamiliar implantadas em terrenos de 300 m² em 

loteamentos periféricos formando conjuntos numerosos e dotados de infra-estrutura precária.  

 A provisão habitacional de interesse social deixou de ser privada e foi executada por 

parcerias público-privado sendo o processo executado por agentes públicos e o produto por 

agentes construtores privados. Em Maringá, ocorreram intervenções destinadas unicamente ao 

assentamento urbano, em regiões limítrofes ao perímetro urbano em terrenos anteriormente 

ocupados por cultivo de café, com unidades pequenas, em terrenos com declividade 

acentuada, com ruas sem pavimentação, bem como intervenções destinadas à inserção da 

classe operária em regiões próximas à zona central destinas a zona residencial popular. 

Com relação à ocupação territorial da cidade de Maringá, Meneguetti e Marcolino 

(2008) destacam que esta ocupação foi controlada disponibilizando-se os lotes conforme áreas 

prioritárias a serem ocupadas. Uma das estratégias era a de vender um lote e deixar dois 

vazios de modo a assegurar o crescimento com a manutenção da valorização do lote e ao 

mesmo tempo permitir assentamentos populares em suas periferias; outra estratégia era a 

obrigatoriedade de edificar no lote no primeiro ano após a aquisição. 

 De fato a Zona 06 estabelece-se como um dos núcleos iniciais de povoamento do 

município, sendo este núcleo não configurado como compreendemos o traçado do bairro hoje, 

mas em seu início, no qual fazia parte o núcleo inicial denominado Maringá Velho, formado 

por poucas quadras que fazem parte da área em análise. 

 Para a composição de um cenário no qual estabelecemos os parâmetros de ocupação 

da área de estudo, faz-se necessário o entendimento da ocupação da cidade como um todo, 

como já foi colocado nos capítulos anteriores e acrescentados adiante. Desta forma, 

entendemos que Maringá passou por um processo de implantação no qual a prioridade foi a de 

ocupação e permanência de seus habitantes para configurar o uso do lote, bem como a 

caracterização de cada bairro, seja pelo tipo de ocupação, seja pela atividade econômica 

predominante 

Ate a década de 1980, a cidade possuia características gerais de uma cidade horizontal, 

sem edifícios representativos (em números). Segundo Silva (2006) a ascensão da 

verticalização com a construção de edifícios com mais de quatro pavimentos transcorreu na 

seguinte proporção: de 1960 a 1969 foram construídos 10 edifícios, de 1970 a 1979 foram 39, 

de 1980 a 1989 foram 711, de 1990 foram 263 e de 2000 a 2005 foram construídos 73 

edifícios. Devemos apenas ressaltar que tal caracterização refere-se, em sua maioria, a 

construções localizadas no novo centro (região da antiga estação rodoferroviária,  entre a zona 
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01 e 07) e que a zona 06 permaneceu com as características construtivas de sua implantação 

(horizontalidade, uso residencial, etc). 

Diante disso, observa-se na Figura 4.1 o zoneamento do bairro Zona 06 em Maringá, 

tendo como base os dados fornecidos pela prefeitura (parcelamento e uso do solo atualizado 

em 2004). Com relação às vias que delimitam o bairro, dois grandes eixos delimitam-no, 

sendo eles a Avenida Brasil ao sul e a Avenida 19 de Dezembro a leste. O bairro é 

entrecortado pela ferrovia e pela Avenida Colombo, denominação dada ao trecho urbano da 

Rodovia Federal BR 376. 

No que diz respeito ao uso do solo, verifica-se a predominância de edificações 

residenciais na porção central do bairro, industrial ao longo da ferrovia, entre ela e a Rua 

Castro Alves e comercial nos eixos de acesso e/ou que delimitam o bairro (Avenida Brasil, 

Avenida 19 de Dezembro – delimitam e Avenida Paranavaí e Avenida Colombo – e 

entrecortam). 

Outro aspecto que destaca-se, é a presença de nascentes na porção central do bairro, o 

que atualmente pode ser verificado na área é o parcelamento do solo adjacente à nascente e a 

canalização da mesma. 
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Figura 4.2 – Mapa de Parcelamento e Uso do Solo na Zona 06 

Fonte: P.M.M. 2004 organização: autora 

 

É relevante lembrar que no período em que a Zona 06 consolida-se em sua ocupação 

como bairro residencial, (o que ainda não tinha acontecido até a década de 70) entrou em 

vigor a Lei Federal 6766/79 (conhecida como Lei Lehman e alterada pela Lei Federal nº 

9.785/99) que dispõe sobre o parcelamento para fins urbanos, reunindo os decretos e 

resoluções sobre o assunto e se consolidando como base para a resolução de parâmetros 

mínimos para todo parcelamento de solo no país. São parâmetros insuficientes para garantir 

ambientes urbanos de qualidade, mas representam uma grande questão jurídica de 

regularizações fundiárias, atribuindo ao município a representatividade dos interesses sociais, 

assim como o poder de legislar sobre normas e parcelamentos próprios (Maricato, 1996 aput 

Beloto 2004) 

 Desta forma, podemos observar em Maringá que os lotes possuem tamanho e forma 

regular, de maneira que o aproveitamento das quadras é satisfatório, nos quais os lotes 

mantem a media de 400 m² para lotes comerciais ou localizados nas vias principais e 300 m² 

para os residenciais, localizados mais ao centro do bairro.  

 

 

Av. Brasil 

Av. Colombo 

Ferrovia 

Av. Paranavaí 

Rua Castro Alves 

Av. Brasil 

Av. 19 de Dezembro 
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4.2 APRESENTAÇÃO DO SÍTIO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo apresenta-se o sítio de pesquisa, no qual a pesquisadora percorreu 

trecho (Figura 4.3) ao longo do bairro para identificar os usos, equipamentos urbanos, marcos 

e entrevistas com os moradores locais. 

O sítio de pesquisa apresenta-se a seguir, diante dos recorte e das justificativas citadas 

em parágrafos anteriores.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Conjunto Planalto – Zona 06 
Fonte: Mapa base P.M.M. 2004. Organização: Autora 
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A sequência apresentada na Figura 4.3, refere-se ao trajeto percorrido ao longo da área 

de estudo/ bairro Zona 06 realizado seguindo um dos acessos ao bairro: a Avenida Brasil e 

Avenida Paranavaí.  

 As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam a tipologia do comércio na Avenida Paranavaí, 

caracterizado por ser quase que exclusivamente constituído de serviços, entre os que mais 

foram observados destacamos, oficinas mecânicas, serralherias, comércio local como mini 

mercado e padaria, pode-se destacar com relação a implantação da edificação no lote que o 

comercio ocupa a parte frontal do terreno enquanto que a residência do proprietário fica ao 

fundo (em grande parte dos lotes foi observada essa configuração). Ao longo da via nota-se a 

presença de arborização de grande porte no canteiro central, cuja largura não ultrapassa 1,20 

m. Com relação ao passeio, foi observado ser de largura de 3,00 m e em boa parte encontra-se 

em bom estado de conservação. 

 Um dos equipamentos urbanos referenciados por todos os moradores entrevistados 

(Capítulo 4.6, Quadro 4.14) é o de saúde, Figura 4.6, localizado bem na área central do bairro 

na Rua Antonio Scramin, via de largura de 8 m com arborização de grande porte  no passeio 

com largura de 3,00 m, em sua maioria pavimentado e em bom estado de conservação. Essas 

mesmas características podem ser observadas na Figura 4.7, principalmente quanto à 

arborização e à largura da via, entretanto essa foto da rua Harry Prochet também apresenta a 

tipologia construtiva das edificações, quase que exclusivamente residencial, com ocupação do 

lote respeitando os limites frontais e laterais vigentes na legislação. Observa-se que as 

residências são em alvenaria, térreas e com muros/gradil de baixa a média altura.  

 A Figura 4.8 da linha férrea apresenta a parte que corta a zona urbana que ainda não 

foi rebaixada. Trata-se de um dos limites do bairro, sendo o cruzamento da linha férrea uma 

forma de acesso dos moradores do bairro ao Shopping Catuaí (Figura 4.9) e à Avenida 

Pioneiro João Pereira – um dos acessos a Avenida Colombo e saída para Paranavaí. 
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Figura 4.4: Foto 01 - Comércio Avenida 

Paranavaí 
Fonte: Autora 

 

 

 
Figura 4.5: Foto 02 - Comércio Avenida 

Paranavaí 
Fonte: Autora 

 

 
Figura 4.6:  Foto 03 - Posto de saúde na 

Rua Antonio Scramin 

Fonte: Autora 

 

 

 
 

Figura 4.7: Foto 04 - Rua Harry Prochet 

Fonte: Autora 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8 : Foto 05 - Linha férrea 

(limite do bairro) 
Fonte: Autora 

 

 

 

 
Figura 4.9:  Foto 06 - Shopping Catuaí 

Fonte: Autora 

 

 

 

 

 

 

 



As figuras 4.10 e 4.11  apresentam o equipamento urbano de lazer localizado entre a 

Avenida Paranavaí e as ruas Osmar Sossai e Cafezais, o qual faz parte das seis quadras 

constituintes do Conjunto Planalto (ver Figura 4.27). Trata-se de uma praça em formato 

triangular com parque infantil e quadra poliesportiva em bom estado de conservação, possui 

iluminação rebaixada e mobiliário urbano como bancos e lixeiras. O perímetro da praça é 

pavimentado com ladrilho hidráulico em formato hexagonal com área permeável próxima as 

árvores de médio e grande porte. 

Adjacente à praça fica a rua Osmar Sossai (como mencionado no parágrafo anterior), 

de acordo com a Figura 4.12 verifica-se que o Conjunto fica caracterizado por duas formações 

viárias específicas, ruas com calçadas bem estreitas (cerca de 1,50 m) e mais largas ( 3,00 m) 

como a rua Raimundo Correa e rua Alberto de Oliveira (Figuras 4.13 e 4.16, 

respectivamente), onde verifica-se a presença de lotes vazios sem calçamento na parte frontal 

do mesmo.  

Ao longo de todo o bairro pode-se observar a presença de iluminação pública 

rebaixada (Figura 4.14) e que, nas vias onde não há predominância de residências, cuja 

tipologia construtiva caracteriza-se pela presença dos barracões industriais e/ou armazéns e 

sacarias de décadas anteriores, como na rua Castro Alves, o passeio em sua maioria não 

estava pavimentado. Entretanto, a pouco tempo foi comercializado um empreendimento 

imobiliário de edifícios residenciais de até quatro pavimentos (Figura 4.15), no passeio em 

frente a esse lote (especificamente) existe pavimentação e paisagismo em muito bom estado. 

A tipologia do bairro, de maneira geral é caracterizada por edificações em ruas 

residenciais com semelhanças entre elas e em ruas comerciais e/ou de serviços. Ou seja, nas 

ruas residenciais de transito/trafego local as construções são geralmente térreas, de alvenarias 

e com passeio em torno de 3,00 m. Já nas ruas de comércio, mais especificamente a Avenida 

Brasil, permanece ainda as características dos antigos barracões usados como armazéns, hoje 

abrigam algumas fábricas ou comércio diverso (Figuras 4.18 e 4.19).  

Assim como a linha férrea já citada como limite do bairro, o Corpo de Bombeiros 

(Figura 4.20) ao final da Avenida Brasil (Figura 4.23) também é limite e usado como 

referência pela população entrevistada e/ou que circula pela região, uma vez que o mesmo 

encontra-se em uma rotatória que com transito intenso por ser uma das vias de saída da cidade 

para Campo Mourão e Cianorte (Figuras 4.21 e 4.22). 

 

 

 

 



 
Figura 4.10: Foto 7 -  Equipamento 

comunitário (lazer) 
Fonte: Autora 

 

 

 
Figura 4.11: Foto 8 -  Equipamento 

comunitário (lazer) 
Fonte: Autora 

 

 
Figura 4.12: Foto 9 -  Vista Rua Osmar  

Sossai 
Fonte: Autora 

 

 

 
Figura 4.13: Foto 10 – Lote na Rua  

Raimundo Correa 
Fonte: Autora 

 

 

 

 
Figura 4.14: Foto 11 - Iluminação 

rebaixada ao longo do bairro 
Fonte: Autora 
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Figura 4.15: Foto 12 - Conjunto de 

edifícios residenciais de até 4 

pavimentos na Rua Castro Alves 
Fonte: Autora 

 

 

 
Figura 4.16: Foto 13 – Lote na Rua Alberto 

de Oliveira 
Fonte: Autora 

 

 

 

 
Figura 4.17: Foto 14 - Rua Borba Gato 

Fonte: Autora 

 

 

 
Figura 4.18: Foto 15 - Comércio 

Avenida Brasil 
Fonte: Autora 

 

 

 
Figura 4.19: Foto 16 - Comércio 

Avenida Brasil 
Fonte: Autora 

 

 

 
Figura 4.20: Foto 17 - Corpo de 

bombeiros 

Fonte: Autora 
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Figura 4.21: Foto 18 - Saída do bairro 

Estrada Osvaldo de Moraes Correia 

Fonte: Autora 

 

 
Figura 4.22: Foto 19 - Acesso ao bairro 

(via de acesso a Pr 317) 
Fonte: Autora 

 

Figura 4.23: Foto 20 - Avenida Brasil 

(via de limite/acesso ao bairro) 
Fonte: Autora 

 

 
Figura 4.24: Foto 21 - Supermercado 

Cidade Canção na Avenida Brasil 

Fonte: Autora 

 

 

 

 
Figura 4.25: Foto 22 - Rede bancaria 

presente ao longo do bairro 

Fonte: Autora 
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Observa-se nas fotos, entre outros aspectos a tipologia construtiva caracterizada em 

sua maioria por construções em alvenaria, térreas na parte central do bairro e térreo mais um 

pavimento nas avenidas que são eixos comerciais e serviços (Avenida Brasil e Paranavaí). Na 

rua Borba Gato, assim como tantas outras da parte central do bairro, permanecem residências 

em madeira, características do período de implantação e início da formação do bairro. 

Outro aspecto verificado, foi que em grande parte dos passeios públicos nota-se a 

ocorrência de passeio com área permeável, exceto na Avenida Brasil, onde o passeio 

verificado foi todo pavimentado.  

Com relação às edificações comerciais e serviços, nota-se a grande quantidade e 

resistência dos barracões utilizados anteriormente por armazéns e sacarias que utilizavam-se 

da proximidade da linha férrea para comércio e afins, os mesmos localizados e mantidos ao 

longo da Avenida Brasil e rua Castro Alves. 

 

 

 

4.3 INFRAESTRUTURA DO SÍTIO DE PESQUISA 

 

Com relação à infraestrutura do bairro, de acordo com dados da Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, a zona 06 é atendida em 100% de suas habitações, 

sendo compreendido fornecimento particular e os de via pública. A Companhia de 

Saneamento do Paraná. – SANEPAR, informou que, de acordo com dados de 2011, a região é 

atendida em 100% de seus domicílios com água encanada e aproximadamente 70% de 

domicílios com  rede de esgoto, de forma que podemos estimar em 30% os domicílios que 

necessitam de fossa séptica e sumidouro, 

Em destaque na Figura 4.26 a área do bairro não compreendida pela rede de esgoto. 

 



 

ESTUDO DE CASO – Zona 06  79 

 

Figura 4.26: Mapa área sem rede de esgoto em destaque 
Fonte: Mapa base P.M.M. 2004. Organização: Autora 

 

 

 

 

4.4 CONJUNTO PLANALTO 

 

Para o presente trabalho, selecionamos um dos conjuntos habitacionais que foram 

executados e de maior relevância para a cidade de Maringá na década de 70 localizado na 

nossa área de estudo a Zona 06, o Conjunto Habitacional Planalto (Figura 4.27). 

Este recorte do tecido urbano de Maringá representa a primeira intervenção pública 

após a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e executado pelo poder público 

municipal, como iniciativa local, afim de regularizar inicialmente a questão de moradia na 

cidade (Lei Federal 6766/79 que dispõe sobre o parcelamento para fins urbanos). 

Este conjunto habitacional teve como gestora principal e proprietária da provisão a 

Cooperativa Habitacional de Maringá – COHAMAR, no qual o desenvolvimento do projeto 

ficou a cargo dos Irmãos Mauad Ltda e executado pela construtora Incopan Ltda. 
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Figura 4.27:  Quadras  e lotes – Conjunto Planalto. 
Fonte: P.M.M. 2004 – Organizacao: autora 

 

 

Conforme podemos observar no parcelamento do solo do Conjunto Planalto, formado 

por 6 quadras, sendo uma destinada a abrigar equipamentos públicos/comunitários, num total 

de 65 lotes de uso residencial, com medidas de 12 m de frente por 24 m de fundos (em sua 

maioria) e áreas médias de 260 m² a 340 m² (sendo essa a área do maior lote). 

Seguindo a padronização financiada pelo BNH foram implantadas quatro tipologias de 
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moradias de alvenaria com cobertura cerâmica ou de fibrocimento em duas águas . 

As implantações ocupam praticamente toda a largura do terreno, com a sala na frente e 

os quartos nos fundos e com as áreas especificadas como veremos a seguir. 

 Como pode ser verificado na Figura 4.28, a tipologia das casas foram distribuídas em 

4 e foram implantadas no bairro da seguinte forma: 

 

Figura 4.28:  Mapa da tipologia construtiva do Conj. Planalto 
Fonte: Autora 
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Pela distribuição das tipologias no mapa do Conjunto Planalto, observa-se a seguinte 

distribuição por quadra e quantidade de cada tipologia: 

 

- Quadra 36 (09 lotes): Tipologia C-1 – 06 edificações / Tipologia C-2 – 03 

edificações; 

- Quadra 37 (14 lotes): Tipologia C-1 – 06 edificações / Tipologia C-2 – 03 

edificações / Tipologia C-3.1 – 02 edificações / Tipologia C-3.2 – 03 edificações; 

- Quadra 38 (14 lotes): Tipologia C-1 – 03 edificações / Tipologia C-2 – 02 

edificações / Tipologia C-3.1 – 03 edificações / Tipologia C-3.2 – 06 edificações; 

- Quadra 60 (14 lotes): Tipologia C-1 – 03 edificações / Tipologia C-2 – 03 

edificações / Tipologia C-3.1 – 02 edificações / Tipologia C-3.2 – 06 edificações; 

- Quadra 61 (14 lotes): Tipologia C-1 – 08 edificações / Tipologia C-2 – 06 

edificações; 

- Quadra 62: Equipamento urbano – lazer (praça em bom estado de conservação, com 

quadra, parque infantil, iluminação rebaixada e alta, mobiliário urbano (bancos e lixeiras) 

pavimentada e com vegetação presente como pôde ser observado nas Figuras 4.10 e 4.11. 

 

Com relação à distribuição das tipologias nos lotes, a escolha era realizada pelo 

morador, que escolhia conforme a sua condição financeira, de acordo com os modelos pré-

estabelecidos e fornecidos previamente. 

O projeto de cada tipologia está apresentado a seguir: 

- Casa Tipo C-1: área total de 35,76 m² com área útil de 32,07 m² - Figura 4.29 
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Figura 4.29: Tipologia C-1 na Rua Cafezais 

Fonte: Autora 

 

Observa-se que, como outras da mesma tipologia, conforme verificado in loco, a 

edificação caracterizada na figura 4.29 possui os contornos originais de sua implantação, tal 

como é mantida em bom estado de conservação. 

 

 

- Casa Tipo C-2: área total de 44,64 m² com área útil de 40,35 m² - Figura 4.30 
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Figura 4.30: Tipologia C-2 na Rua Raimundo Correa 

Fonte: Autora 

 

Na Figura 4.30, que evidencia a tipologia C2, nota-se a presença da ampliação à 

direita, como base do projeto pré-estabelecido que a diferencia da tipologia anterior, 

aumentando, assim, a área da edificação de 35 m² para 44 m² (aproximadamente). 

 

- Casa Tipo C-3.1: área total de 60,30 m² com área útil de 54,77 m² - Figura 4.31 
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- Casa Tipo C-3.2: área total de 70,20 m² com área útil de 64,25 m² - figura 4.31 
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Figura 4.31:  Tipologia C-3.1 e C-3.2 na Rua Alberto Oliveira 

Fonte: Autora 

 

No que se refere às tipologias C3.1 e C3.2, nota-se a diferença entre uma e outra, não 

por alterações visíveis na fachada, mas por alterações nas dimensões internas dos cômodos, 
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conforme verifica-se nas plantas apresentadas, caracterizando de forma clara a fachada dessas 

tipologias, muito semelhante externamente, variando apenas na área construída de cada uma, 

sendo 60 m² (C3.1) e 70 m² (C3.2), aproximadamente. 

 

 

 

4.5 AMPLIAÇÕES E/OU MODIFICAÇÕES DAS TIPOLOGIAS 

 

Dos estudos dos projetos, constatou-se que em 1988, a Prefeitura Municipal de 

Maringá solicitou a última atualização dos projetos para fins de cadastro, com a finalidade de 

exemplificar o cadastro dessas residências apresentamos o carimbo de aprovação  e/ou 

regularização com a sigla “cadastro” em vermelho na parte superior da folha (Figura 4.32) 

 

 

 
Figura 4.32:  Carimbo de projeto de cadastro 

Fonte: P.M.M. - SEDUH 
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Com base nos projetos fornecidos durante a coleta de dados/ materiais junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH de Maringá, apresenta-se no 

Quadro 4.2 as modificações e/ou alterações ocorridas nas edificações, diferenciadas por 

quadra e lote. 

 

 

Tipologia C1 – área construída original de 35,76 m². 

 

Quadro 4.2:  Alterações na área construída – Tipologia C-1 

Quadra e Data 

Área Const. 

(Original) Área Terreno 

Área Const. 

(Atual) 

Área de 

Ampliação 

Q36/D02 35,76 319,52 74,55 38,79 

Q36/D04 35,76 337,44 573,25 537,49 

Q36/D07 35,76 288,00 152,25 116,49 

Q37/D04 35,76 288,00 87,69 51,93 

Q37/D11 35,76 288,00 169,69 133,93 

Q38/D06 35,76 330,00 211,63 175,87 

Q38/D13 35,76 330,00 135,33 99,57 

Q60/D07 35,76 331,54 123,71 87,95 

Q60/D13 35,76 330,00 161,22 125,46 

Q61/D04 35,76 288,00 161,22 125,46 

Q61/D10 35,76 288,00 161,22 125,46 

Q61/D12 35,76 288,00 156,99 121,23 

Fonte: Autora 

 

Ao analisarmos o Quadro 4.2, verifica-se que a maior área de construção e a maior 

área de ampliação na mesma quadra/data (Q36/D04), porém esta data foge muito do ocorrido 

nos outros terrenos que ficaram com valores mais padrões e ao analisarmos o quadro isolando 

este lote poderemos obter uma análise mais eficaz, sendo assim:  

Nota-se o maior terreno (Q60/D07) com 331,54 metros e vários terrenos menores com 

288,00 m², vemos uma variação pequena de tamanho de terrenos ( menor do que 44 metros 

quadrados). 

E, ao observar a área atual e a área de ampliação, verifica-se que a segunda maior área 

nos dois casos é a Q38/D06, porém nota-se que ao eliminar os extremos encontra-se valores 

próximos, e uma certa padronização que gira em torno de 150 a 170 m² construído atual e 100 

a 130 m² de ampliação realizada. 

O gráfico mostrado na Figura 4.33 ajuda a compreender melhor o texto. 
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Figura 4.33:  Gráfico – área construída/ampliada – Tipologia C.1 

Fonte: Autora 

 

Ao observar o Quadro 4.3, verifica-se que o maior objeto de ampliação foram as áreas 

cobertas e garagens com 7 ocorrências. Percebe-se que as garagens não foram construídas 

isoladamente, elas tem a sua ampliação no corpo da edificação sempre acompanhadas de 

outros cômodos. 

 

 

Quadro 4.3:  Objeto de ampliação – Tipologia C-1 

Quadra e Data 

Objeto de Amplicação 

Garag. Quarto Suíte I. S. Sala Coz. Copa 

Área 

Serv. Edícula 

Área 

Cob. 

Pé 

Dir. 

Q36/D02 1 1                 2,50 

Q36/D04                       

Q36/D07 1       1     1 1 1 2,50 

Q37/D04 1 1       1 1         

Q37/D11 1 1     1     1 1     

Q38/D06                 1 1 2,80 

Q38/D13                   1 2,50 

Q60/D07   1 1   1     1   1 2,50 

Q60/D13 1   1   1     1 1   2,80 

Q61/D04 1 1     1       1 2 2,80 

Q61/D10 1     1   1   1     2,40 

Q61/D12   1     1       1 1   

Fonte: Autora 
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Outras áreas muito construídas foram quartos, salas e edícula com 6 ocorrências. O 

que nota-se em comum nessas áreas construídas (ampliadas), é o fato de todas serem de certo 

modo simples de serem realizadas/executadas, sem realizar grandes transformações na parte 

de encanamentos e muitas vezes até a questão estrutura não é modificada (garagens, edículas 

podem ser com telhados separados). 

Logo, os itens menos ampliados foram cozinhas, I.S. (Instalação Sanitária) e suítes, 

que exigem maior transformação de toda a estrutura e com isto mais recursos financeiros, ou 

ainda, o fato de serem cômodos que compõe, em sua maioria, uma nova edificação ou 

residência. 

 

 

Quadro 4.4:  Mudança de função dos ambientes e materiais – Tipologia C-1 
Quadra e Data Mudança de Função do 

Ambiente 

Materiais 

Alvenaria Madeira Laje Forro Telha Cer. Telha FC 

Q36/D02   X       X   

Q36/D04 Casa→Comer. (Térreo) e Apto 

(Super.) X   X       

Q36/D07   X         X 

Q37/D04   X       X   

Q37/D11 Demolição da Á. Serv. X       X   

Q38/D06   X           

Q38/D13   X           

Q60/D07   X       X   

Q60/D13   X   X   X   

Q61/D04 Cozinha→Escritório X         X 

Q61/D10 

Demolição do I. S. p/ aumento 

da Sala             

Q61/D12               

Fonte: Autora 

  

 De acordo com o Quadro 4.4, as mudanças de função no ambiente que ocorreram 

foram poucas, porém identifica-se a grande mudança ocorrida na quadra/data Q36/D04 onde a 

ampliação ocorreu com a inclusão de mais um pavimento, constituindo térreo mais pavimento 

superior. Observa-se, contudo a grande maioria das ampliações em alvenaria e a mudança do 

telhado para telhas de cerâmicas. 

 Ao analisar os Quadros referentes a tipologia C-1, verifica-se que a maioria das 

ampliações realizadas, são ampliações com poucas mudanças na estrutura da casa e/ou 

mudanças pontuais. 

 Ou seja com poder econômico maior e a chegada de um filho, a compra de um carro, 

geram a necessidade de um novo quarto, uma garagem, ou até mesmo uma sala e edícula, 
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neste último caso, podendo constituir uma forma de segunda economia, no caso de residência 

para aluguel. 

Tipologia C-2 – área construída original de 44,64 m². 

 

No Quadro 4.5 observam-se áreas construídas com tamanhos maiores do que em 

relação a primeira tipologia apresentada e em quantidades maiores, sendo a maior área 

construída de 218,25 m² seguida de 2 lotes de 195,72 m² mostrando a maior disposição destes 

lotes para construção de maiores dimensões, em contrapartida verifica-se a menor área 

construída na Quadra 60 lote 09 com 58,07 m², sendo também a menor ampliação com 13,43 

metros quadrados somente. 

 

Quadro 4.5:  Alterações na área construída – Tipologia C-2 

Quadra e Data 

Área Const. 

(Original) Área Terreno 

Área Const. 

(Atual) 

Área de 

Ampliação 

Q36/D03 44,64 259,08 218,25 173,61 

Q36/D08 44,64 288,00 195,72 151,08 

Q37/D06 44,64 330,00 195,72 151,08 

Q37/D08 44,64 288,00 113,55 68,91 

Q37/D12 44,64 288,00 113,55 68,91 

Q37/D13 – C-1 35,76 330,00 148,32 122,56 

Q38/D07 44,64 330,00 113,55 68,91 

Q60/D04 – C-1 35,76 331,54 140,49 104,73 

Q60/D09 44,64 288,00 58,07 13,43 

Q61/D01 44,64 288,00 155,69 111,05 

Q61/D03 44,64 288,00 130,12 85,48 

Q61/D05 44,64 297,43 124,77 80,14 

Q61/D09 44,64 288,00 93,55 48,91 

Fonte: Autora 
 

 

Quadro 4.6:  Objeto de ampliação – Tipologia C-2 

Quadra e Data 

Objeto de Amplicação 

Garag. Quarto Suíte I. S. Sala Coz. Copa 

Área 

Serv. Edícula 

Área 

Cob. 

Pé 

Dir. 

Q36/D03 1 1      1  1   1    1  2,80 

Q36/D08 1         1         1  2,50 

Q37/D06 1  1  1     1   1 1 1 2,50 

Q37/D08 

 

2      1 1  1  1   2,50 

Q37/D12 

  

1         2 1  1 2,40 

Q37/D13 – C-1  1 1   1   

 

 1    1 1  2,50 

Q38/D07  1  1  1   1           2,40 

Q60/D04 – C-1  1 1    1     1  1  2,40 

Q60/D09 1           

  

 2,00 

Q61/D01 

 

2          1  1  2,50 

Q61/D03 1 2   

 

  

 

  

 

   2,40 

Q61/D05  1 1     1      1 

 

1 2,60 

Q61/D09  1    1    1    1   2,50 

Fonte: Autora 
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Observa-se que vários objetos sofreram mudanças em quase todos os lotes desta 

tipologia, o que verifica-se, como ocorrência, em menor número nos outros Quadros de 

tipologia anterior. O cômodo de maior incidência de ampliação/alteração foi quarto (12), 

seguido por garagem e área de serviço (10) e os objetos de pouca ampliação foram novamente 

IS – instalação sanitária e copa com 1 ampliação cada. 

 

Quadro 4.7:  Mudança de função dos ambientes e materiais – Tipologia C-2 
Quadra e Data Mudança de Função do 

Ambiente 

Materiais 

Alvenaria Madeira Laje Forro Telha Cer. Telha FC 

Q36/D03 Sala→Suíte e Cozinha→Copa X       

 

X  

Q36/D08 Sala→Copa e Quarto→Suíte  X   

 

  X    

Q37/D06  Cozinha→Sala X   X       

Q37/D08 Cozinha→Quarto X       X  

Q37/D12  X       X  

Q37/D13 – C-1   X       X   

Q38/D07   X       X   

Q60/D04 – C-1   X       X  

Q60/D09   

 

  

 

  X  

Q61/D01 

 

X   X     X  

Q61/D03 Quarto→Escritório X         X  

Q61/D05   X         X   

Q61/D09 Cozinha→Copa X    X  

Fonte: Autora 

 

 

Com relação aos dados de mudança de função dos ambientes e materiais, verifica-se 

que os cômodos referentes a garagens e quartos continuaram sendo os de maior incidência de 

ampliação com 3 ocorrências e, novamente, copa e suíte com 0 e 1 incidência cada. 

 

 

 

Tipologia C-3.1 – área construída original de 60,30 m² , alterações apresentadas no Quadro 

4.8. 

 

Quadro 4.8:  Alterações na área construída – Tipologia C-3.1 

Quadra e Data 

Área Const. 

(Original) Área Terreno 

Área Const. 

(Atual) 

Área de 

Ampliação 

Q37/D03 60,30 288,00 134,85 74,55 

Q38/D09 60,30 288,00 167,74 107,44 

Q60/D01 60,30 288,00 161,08 100,78 

Fonte: Autora 
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Nota-se que somente 3 lotes da tipologia C-3.1 tiveram alterações em suas edificações, 

sendo a maior área construída também a de maior ampliação Quadra 38 lote 09 com 167,74  e 

107,44 m² respectivamente e,  a menor, Quadra 37 lote 03 com 134,85 m² de área construída e 

74,55 m² de ampliação.    

Ao observar as alterações nessa tipologia, pode-se concluir que a área construída nos 

lotes pouco muda, salvo algumas exceções, girando em torno de 130 a 170 m² de área 

construídas e  com um intervalo maior na área de ampliação em torno de 80 a 130 m². 

 

Quadro 4.9:  Objeto de ampliação – Tipologia C-3.1 

Quadra e Data 

Objeto de Amplicação 

Garag. Quarto Suíte I. S. Sala Coz. Copa 

Área 

Serv. Edícula 

Área 

Cob. 

Pé 

Dir. 

Q37/D03 1 1  1 1   1  1   1     2,50 

Q38/D09 1  1     1        1  1  2,80 

Q60/D01 1  1     1  1   1 1 1 2,40 

Fonte: Autora 
 

 

 

 

Quadro 4.10:  Mudança de função dos ambientes e materiais – Tipologia C-3.1 
Quadra e Data Mudança de Função do 

Ambiente 

Materiais 

Alvenaria Madeira Laje Forro Telha Cer. Telha FC 

Q37/D03  X  X  X   X 

 Q38/D09  X   

 

X  X    

Q60/D01 Sala/Quarto→Sala X   X      X 

Fonte: Autora 

 

 

Esta tipologia é caracterizada por poucas alterações, de modo que constitui-se de 

poucas datas, sendo somente uma em que ocorreu mudança de ambiente onde a sala/quarto 

passou a ser somente sala, vale ressaltar que todas modificações foram em alvenaria. 
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Tipologia C-3.2– área construída original de 70,20 m². 

 

O Quadro 4.11 agrupa os dados da tipologia C-3.2 que representa a maior área 

construída com 179,32 m² sendo o Lote 01 da Quadra 37, o que apresenta a maior ampliação 

com 109,12 m², já a menor área construída 116,21 m² é também por sua vez a que menor 

ampliação teve, cerca de 46,01 m². 

 

 

Quadro 4.11:  Alterações na área construída – Tipologia C-3.2 

Quadra e Data 

Área Const. 

(Original) Área Terreno 

Área Const. 

(Atual) 

Área de 

Ampliação 

Q37/D01 70,20 288,00 179,32 109,12 

Q37/D05 70,20 288,00 116,21 46,01 

Q38/D01 70,20 288,00 137,45 67,25 

Q38/D03 70,20 288,00 156,23 86,03 

Q38/D08 70,20 288,00 119,70 49,47 

Q60/D05 70,20 291,36 186,51 101,83 

Q60/D06 70,20 331,54 140,69 70,49 

Q60/D12 70,20 288,00 160,86 90,66 

Fonte: Autora 

 

 

 

Quanto ao objeto de ampliação da tipologia 3.2, nota-se que os cômodos de maior 

ocorrência em número de ampliações, permanecem sendo a garagem e a área de serviço, com 

5 ocorrências cada, seguido por quartos, edícula e área coberta. Suíte e copa são os ambientes 

que foram ampliados em menor quantidade. 

 

 

 

Quadro 4.12:  Objeto de ampliação – Tipologia C-3.2 

Quadra e Data 

Objeto de Amplicação 

Garag. Quarto Suíte I. S. Sala Coz. Copa 

Área 

Serv. Edícula 

Área 

Cob. 

Pé 

Dir. 

Q37/D01 1 1  1 1    1   1     2,40 

Q37/D05 1   1         1     2,50 

Q38/D01 

 

      1    

 

1 2,40 

Q38/D03 

 

      1   1  1 2,40 

Q38/D08 1          1 

 

2,30 

Q60/D05 

 

         1 1 1 2,40 

Q60/D06  1  1  1  1   1   1   1 1 2,40 

Q60/D12  1 1    

 

    1 

 

 2,50 

Fonte: Autora 
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Na Quadro 4.13, verifica-se que o Lote 01 da Quadra 38 foi onde ocorreu as maiores 

mudanças de função do ambiente, ex: a sala foi alterada para suíte, a cozinha transformou-se 

em quarto e o quarto em sala, de modo que todos os lotes que sofreram algum tipo de 

alteração na função do ambiente, a construção foi em alvenaria, porém duas edificações 

tiveram ocorrência de alteração com a presença de forro. 

 

 

Quadro 4.13:  Mudança de função dos ambientes e materiais – Tipologia C-3.2 
Quadra e Data Mudança de Função do 

Ambiente 

Materiais 

Alvenaria Madeira Laje Forro Telha Cer. Telha FC 

Q37/D01 
 

X   X    X X  

Q37/D05  X      X    

Q38/D01 Sala→Suíte/Coz. →Quarto→Sala X    X   X 

Q38/D03  X        X 

Q38/D08  X         

Q60/D05   X        X 

Q60/D06   X     X   X 

Q60/D12 Quarto→Copa X        X 

Fonte: Autora 

 

 

Com relação aos Quadros apresentados, percebe-se que a maioria das ampliações 

realizadas são ampliações com poucas mudanças na estrutura da casa, com mudanças 

pontuais. Ou seja, com poder econômico maior e a chegada de um filho, ou a compra de um 

carro, geram a necessidade de um novo quarto, uma garagem, ou até mesmo uma sala e 

edícula. Poucas foram as mudanças radicais na estrutura, isto se deve muito à localização 

desses lotes e à questão econômica das pessoas que neles residem, uma vez que as edículas 

que foram incluídas nas áreas de alguns lotes, podem representar também a geração de uma 

segunda economia, destinada a obter renda por meio de aluguel.  
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4.6 PERFIL DO MORADOR 

 

Neste capítulo, apresenta-se o relatório de resultados da entrevista realizada in loco, no 

qual os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente sendo levado em consideração (para a 

sua escolha) apenas a distribuição dos mesmos ao longo da área do bairro. 

Nas entrevistas registradas em questionários foram coletadas informações sobre: a 

composição familiar, escolaridade, tempo de residência e percepção do morador em relação 

ao bairro. 

Diante do relatório de resultados, é relevante considerar que as entrevistas foram 

realizadas em final de semana, em virtude de uma tentativa de entrevista realizada durante a 

semana não atingir um número considerável de indivíduos para amostra, sendo que as 

entrevistas realizadas tiveram, em média, a duração de 10 minutos. 

A população entrevistada foi formada em sua maioria pelo gênero feminino, 70% 

(setenta por cento) e 30% (trinta por cento) eram do gênero masculino. 

 

 

 

Figura 4.34:  Tempo residente no bairro 
Fonte: Autora 

 

 

Os entrevistados apresentam aspectos semelhantes quanto ao perfil socioeconômico e 

educacional, conforme pode ser observado no Quadro 4.14. Quanto ao perfil educacional, a 
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maior parte da população residente no bairro possuí ensino fundamental, o que pode ser 

considerado ao verificar a faixa etária acima de 50 anos, uma vez que a maior parte dos 

entrevistados eram aposentados e que anteriormente haviam trabalhado na zona rural (antes 

de virem para Maringá). Vale ressaltar que dos dois indivíduos entrevistados com curso 

superior, um não residia no bairro, mas era filho de morador. 

Quanto à composição familiar 41% (quarenta e um por cento) são formadas por até 2  

pessoas, seguida de 50% (cinquenta por cento) de 3 a 4 pessoas e os demais com mais de 5 

pessoas, representando 9% (nove por cento).  O valor de referencia de conta de luz (não foi 

perguntado qual a renda mensal da família moradora, sendo este o item estabelecido como 

parâmetro) permaneceu entre R$ 70,00 e R$ 100,00 (setenta e cem reais), agrupando nessa 

faixa um total de 26 unidades entrevistadas, representando 77% (setenta e sete por cento) do 

total de moradores que possuem a quantia especificada como referencia de valor na conta de 

luz. 

 No que se refere à segurança do bairro, a grande maioria 88% (oitenta e oito por cento) 

dos entrevistados considera o bairro seguro, o que pode ser verificado nas Figuras 4.29, 4.30 e 

4.31 nas quais aparecem as tipologias usadas no programa de moradias do Conjunto Planalto, 

nelas pode-se perceber que o muro é baixo, composto por gradil sem cerca elétrica. 

 Com relação à disponibilidade de serviços e/ou equipamentos de lazer apenas 03 

entrevistados desconhecem a localização dos equipamentos de lazer no bairro e 01 

desconhece a localização de escola no bairro, os demais itens pesquisados (saúde e 

comércio/serviços) foram identificados por 100% da amostra. 

As duas vias comerciais e de serviços que delimita (Avenida Brasil) e outra, que 

entrecorta o bairro (Avenida Paranavaí) foram apontadas como os principais pontos de acesso 

ao bairro, sendo a primeira mais representativa, principalmente por ser um eixo viário que 

corta a cidade no sentido leste/oeste. 
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Figura 4.35:  Pontos de acesso ao bairro 
Fonte: Autora 

 

Quanto à percepção dos usuários em relação aos pontos que identificam o bairro, que 

eles tomam como referência para saber que realmente estão na Zona 06, foram citados a 

Paróquia Santa Joaquina de Vedruna, localizada na Avenida Harry Prochet e citada por 35% 

(trinta e cinco por cento) dos entrevistados; o Supermercado Cidade Canção localizado na 

Avenida Brasil, foi citado por 24% (vinte e quatro por cento); a Avenida 19 de Dezembro 

(eixo que limita o bairro) e o Corpo de Bombeiros (limita o bairro – rotatória) foram citados 

por 18% (dezoito por cento) cada um, por fim, o Catuaí Shopping Maringá, que não faz parte 

da área, foi identificado com 5% (cinco por cento) das respostas sobre os pontos de referencia 

ou identificação da Zona 06. 
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Figura 4.36:  Refer6encias do bairro 
Fonte: Autora 

 

A seguir apresenta-se o Quadro 4.14 com a compilação dos resultados das perguntas aplicadas 

no questionário aos moradores do bairro Zona 06. 
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Quadro 4.14:  Resultados Questionário 
Total de entrevistados 34 

Sexo F – 22 

M - 12 

Idade 30 a 50 anos – 08 

Acima de 50 anos - 26 

Escolaridade 1° Grau – 24 

2° Grau – 08 

3° Grau – 02 

Composição Familiar (total por 

família) 

0 a 2 – 14 

3 a 4 – 17 

Acima de 5 - 03 

Tempo de residência no bairro Menor 10 anos – 06 

10 a 20 anos – 12 

Acima de 20 anos - 16 

Valor de referencia de conta de luz Menor R$ 70,00 – 14 

R$ 71,00 a 100,00 – 12 

R$ 101,00 a 150,00 – 04 

Acima de R$ 151,00 - 04 

Opinião sobre a segurança do 

bairro 

Sim – 30 

Não - 04 

Opinião sobre a disponibilidade de 

equipamentos 

Sim Não 

Lazer 31 03 

Educação 33 01 

Saúde 34 00 

Comércio/serviços 34 00 

Pontos de acesso ao bairro (Pontos 

mais citados) 

Av. Herval 02 

Av. Brasil 18 

Av. Paranavaí 14 

Referencia do bairro (ou o que 

identifica como sendo a Zona 06) 

Av. 19 de Dezembro 06 

Supermercado Cidade 

Canção 

08 

Catuaí Shopping 02 

Corpo Bombeiros 06 

Paróquia Santa 

Joaquina de Vedruna 

12 

Fonte: Autora 
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Com relação à atividades comerciais predominantes observadas: gráfica e 

comunicação visual, transportadoras, supermercado/mercearia/padaria ou açougue, bancos, 

serralheria, oficinas mecânicas; os entrevistados indicaram a disponibilidade desses serviços 

em 100 %. Entretanto apenas para o serviço de feira livre 02 indivíduos de 34 opinaram 

desconhecer local e data em que é oferecido. 

Entrevistados que localizaram corretamente a Zona 06: 20 de 34, os que não fizeram 

corretamente foi porque confundiram a área com a Zona 05. 

 Na Figura 4.34, observa-se no mapa os pontos de referencia e acesso mais citados do 

bairro Zona 06 pelos moradores locais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37:  Mapa de Referências - Questionário 
Fonte: Autora 
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4.7 VALORIZAÇÃO DO TERRENO 

 

Com relação à delimitação da área de estudo, torna-se viável esclarecermos a sua 

importância frente à dinâmica imobiliária de valorização do solo pelo qual a cidade como um 

todo passa. Entre outros aspectos relevantes, a Zona 06 está contida  já no plano original da 

cidade, cujo uso deveria ser preferencialmente habitacional, próxima a contornos viários 

(entradas e saídas), eixos de circulação, apresenta uma dinâmica de valorização imobiliária 

que extrapola qualquer outra área do município hoje.  

Para tanto realizou-se uma pesquisa de busca por dados referentes ao valor do lote 

vazio na área de estudo – Zona 06, determinando assim, o valor por metro quadrado local. A 

coleta de dados foi realizada junto aos arquivos do Jornal O Diário de Maringá, e buscou 

identificar entre os anos de 2005 a 2011 (visto que os dados anuais de 2012 não estão 

fechados/ completos) a proporção entre a oferta e o valor do lote oferecido na área. 

Desta forma, observa-se no Quadro 4.15 que, anterior a 2007, tínhamos em vigência o 

Plano Diretor Integrado de Desenvolvimento de 1991, e que em 2006 entrou em vigor o Plano 

Diretor atual, já com as alterações em zoneamento e usos do solo, além de medidas 

estabelecidas no Estatuto da Cidade, vigente desde 2001, com medidas que prevem desde 

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para 

grandes empreendimentos e/ou empreendimentos que venham a gerar algum tipo de 

transtorno ou incomodo local diante da infraestrutura existente, além de medidas relacionadas 

à função da propriedade particular, entendida a partir do  Estatuto como função social da 

propriedade particular, instituindo assim (entre outros instrumentos) o IPTU Progressivo que 

taxa o proprietário de lotes não edificáveis que visam a especulação imobiliária do terreno 

vazio. 

Outro aspecto relevante a ser demonstrado é o início do processo de rebaixamento da 

linha férrea no entorno/ limite da área de estudo, processo que já vinha acontecendo na porção 

oeste da cidade e que finaliza-se nesta porção mais a leste, mais especificamente entre as 

Avenidas 19 de Dezembro (eixo limitador do bairro) e a Avenida Paraná (eixo viário paralelo 

ao anterior e que entrecorta parcialmente a cidade no sentido norte sul). Vale lembrar que o 

processo de rebaixamento da linha férrea teve início em 2010 e foi paralisada no início do ano 

de 2012, porém as obras foram retomadas em abril para que fossem concluídos os 680 m de 

extensão do túnel por onde passará a ferrovia num futuro próximo.  
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A seguir o Quadro 4.15 representa o ano de pesquisa e o valor médio dos lotes de 

referencia (pesquisados) junto aos classificados do Jornal O Diário de Maringá: 

 

 

Quadro 4.15:  Valorização de terrenos vazios – Zona 06 

ANO VALOR EM R$/M² 

2005 119,04 

2006 130,62 
Novo Plano Diretor 

vigente 

2007 145,80 

Reflexos nas 

mudanças no 

zoneamento 

2008 326,96 

Divulgação de 

empreendimentos no 

entorno e na área 

(Shopping e conjunto 

habitacional) 

2009 337,70 Início das obras 

2010 426,52 

Setembro - início do 

rebaixamento linha 

férrea Av, 19 

Dezembro 

Novembro -  

inauguração Shopping  

2011 699,83 

Shopping aberto e 

Conjunto habitacional 

de edifícios em uso. 

Valorização do m² vazio de 535% de 2006 a 2011 

Fonte: Jornal O Diário (arquivos) – Organização: Autora 

 

 

Quanto à valorização do lote vazio, podemos observar que houve um considerável 

aumento entre 2008 e 2011, o que pode ser levado em consideração para tal situação, remete 

ao fato de, principalmente, os usos permitidos e coeficientes e taxas de ocupação terem sido 

alterados pelo Plano Diretor de 2006, fazendo com que o perfil da área alterasse de térreo 
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mais um para até quatro pavimentos, incluindo assim, edificações comerciais e/ou 

residenciais, o que otimiza o poder de construção do proprietário do lote em metros 

quadrados, fazendo com que não apenas na porção central, como era verificado em outros 

planos anteriores, mas na região periférica como um todo, a verticalização proposta no Plano 

vigente, como uma das maneira de aproveitar mais o terreno em área construída. 

Verifica-se também, que no mapa de parcelamento e uso do solo (Figura 4.2), não 

temos a presença de muitos lotes vazios ao longo do bairro, sendo que estes concentram-se 

mais na porção interior e não nos eixos comerciais, caracterizando lotes residenciais. A pouca 

oferta pode ser levada em consideração em função da entrevista com moradores locais, sendo 

que a maior parte era constituída por indivíduos acima de 50 anos e residentes no bairro há 

mais de 20 anos, o que indica que não há interesse em sair do bairro, que o mesmo já 

encontra-se consolidado pela população local residente. 

O fato é que a cidade de Maringá como um todo vem sofrendo alta valorização de seus 

imóveis como comprova reportagem de Vinicius Carvalho para o Jornal O Diário 

(25/05/2011): 

“Entre janeiro de 2010 e janeiro de 2011, o preço do metro 

quadrado em Maringá teve valorização de até 38%. É o que 

revela a comparação de valores de uma amostra de 240 imóveis 

ofertados em O Diário por 30 construtoras e imobiliárias do 

município... A valorização média em 11 regiões da cidade foi de 

13,34%. Com as informações de valor e metragem de 120 imóveis 

de cada ano, o preço médio por metro quadrado em Maringá 

passou de R$ 1.901,38 em 2010 para R$ 2.155,02 em 2011. Foram 

consideradas as regiões com maior oferta de imóveis anunciadas 

no jornal: Centro, Jardim Cidade Nova, Jardim Alvorada, 

Jardim Itália, Jardim Novo Horizonte, Novo Centro, e zonas 2, 3, 

4 e 5.” 

 

 Uma das justificativas para o aumento na reportagem, segundo Claudio Alcalde 

(Sinduscon – Nor/Pr) o excedente de valorização dos imóveis pode estar associado ao assédio 

por terrenos, principalmente em regiões como o Novo Centro e nas proximidades de 

instituições de ensino, locais onde o valor dos terrenos dobrou de preço nos últimos 03 anos. 

Para Alcalde, o motivo pode estar vinculado à escassez de espaço no município. 

 Como análise deste trabalho destacamos a metodologia empregada na pesquisa 

realizada pelo jornal O Diário: foram considerados os valores de ofertas e metragens de 

imóveis nos classificados de O Diário, feitos por 30 imobiliárias e construtoras. Os anúncios 

foram feitos em 10 e 17 de janeiro de 2010 e 9 e 16 de janeiro de 2011. Em cada um dos anos, 

foram considerados 121 imóveis, distribuídos por regiões: 29 na Zona 7, 16 no Centro, 10 no 
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Jardim Novo Horizonte, 9 nas zonas 2, 3, 4 e 5 e Novo Centro, 7 no Jardim Itália e Jardim 

Alvorada e 6 no Jardim Cidade Nova. 

 Podemos observar que na pesquisa não está incluída a Zona 06, mesmo tendo uma 

valorização por metro quadrado construído maior do que a média municipal como destaca a 

reportagem. 

 Com relação a essa valorização da área é importante lembrarmos que a mesma é 

limítrofe a dois importantes centros de comércio e circulação de pessoas:  o Catuaí Shopping 

Center e a Faculdade Ingá, sendo essa última instituição tomada como uma das justificativas 

pela reportagem citada para a valorização dos imóveis em seu entorno (instituições de ensino 

superior).  
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5 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve como propósito caracterizar e analisar a evolução da ocupação 

urbana de uma zona residencial criada, a principio, para ser de interesse social, tanto pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná - CTNP, que implantou o bairro, quanto pelo Poder 

Público Municipal que criou dentro do bairro um conjunto habitacional que suprisse as 

necessidades de moradias da década de 1970 (ou parte dessa necessidade), bem como avaliar 

a valorização ou não que ocorreu ao longo da formação e constituição do bairro diante da 

cidade, segundo os planos urbanísticos instituídos. 

Ao analisar a área observa-se que diante dos objetivos iniciais para a cidade com 

relação ao tipo de ocupação pela CTNP, mantém as mesmas características de área de uso 

residencial, em sua maioria uma residência por lote, com padrão de altura baixo, com a 

presença de residências em madeira, datadas do inicio da formação do bairro e constituição 

pela Companhia.  

Verifica-se nas vias principais do bairro (Avenidas Paranavaí, Brasil e 19 de 

Dezembro) uso quase que total de edificações comerciais e de serviços, algumas constituídas 

por térreo comercial e sobreloja destinada a escritório e /ou térreo mais 2 pavimentos, sendo 

os pavimentos superiores destinados à moradia. Nota-se, porém, que na Rua Castro Alves e 

perpendiculares à Av. Brasil a presença das edificações caracterizadas por barracões/galpões 

utilizadas anteriormente pelos armazéns ou sacarias que instalavam-se ao longo da ferrovia ou 

nas suas proximidades, uma vez que a função da Zona 06 na cidade, na época de sua 

implantação, era a de servir como um bairro de moradia para trabalhadores, principalmente os 

que se valiam do trabalho pesado e bruto de carregamento e descarregamento de trens, além 

de ser um dos principais pontos de “entrada” para a cidade, localizando-se ali, grande parte da 

população de classe menos abastada vinda da zona rural para trabalhar. 

Percebe-se a função reguladora do espaço em função dos planos, uma vez que mesmo 

com as alterações recentes no Plano de 2006, pontuais foram os impactos construtivos na área 

de estudo, tais como edificações com 4 pavimentos, presentes principalmente na Rua Castro 

Alves, uma vez que tal empreendimento pode ser mais rentável/aproveitável diante do 

aproveitamento do lote, sendo que os dessa rua, em questão, faziam parte da zona de 

armazéns que localizavam-se ao longo da ferrovia, permanecendo até hoje algumas indústrias 

cujos lotes possuem grandes dimensões. Verifica-se aqui, um ponto favorável aos moradores 

locais, uma vez que boa parte dessas industrias já se instalaram em outras regiões da cidade, e 
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os armazéns que tinham a sua função inicial, passaram por reformas e estão servindo de 

comércio e serviços locais, de modo que o lote é grande e o valor atribuído a ele, por ser zona 

urbana, também é considerável, logo a tendência é que se desloquem para regiões mais 

periféricas à malha urbana. 

Com relação ao sítio de pesquisa – Conjunto Planalto, verificou-se que boa parte das 

edificações implantadas ali na década de 1970, mantém ainda o bom estado de conservação e 

que muitas dos seus proprietários realizaram reformas e ampliações, que vão desde pequenos 

aumentos como instalação sanitária e dormitórios, ou apenas garagens – ampliações no corpo 

da edificação, que evidencia o aumento na família e/ou as melhorias de condição financeira 

do morador.  

Ou ainda, ampliações de cômodos como sala, dormitório e instalações sanitárias fora 

do corpo da edificação, que constituem edícula – que evidenciam o intuito de gerar uma 

segunda economia para o proprietário pelo aluguel, ou a presença de mais de uma moradia no 

lote em função do aumento da família, com filhos morando próximos aos pais, tanto pela 

facilidade, quanto pela economia de custos, visto o alto preço e demanda por terrenos na 

cidade como um todo. 

Verificou-se, também que com o padrão das edificações mantido em médio e com as 

ampliações ou reformas realizadas na moradia, pouco é o interesse em mudança do local, o 

que evidencia-se diante do questionário onde a predominância é de indivíduos acima de 50 

anos, moradores a mais de 20 anos e com a presença no bairro de toda infraestrutura 

necessária, tais como supermercado de médio/grande porte (pertencente a rede de 

supermercados Cidade Canção), rede bancária ao longo da Avenida Brasil, posto de saúde e 

instituições educacionais locais e próximas ao conjunto habitacional, equipamento de lazer 

que faz parte do conjunto e em bom estado de uso e conservação, além de uma grande 

diversidade de comércio local (pequeno porte, mercado de bairro, padaria, açougue, 

restaurantes etc) e serviços de diversos tipos, desde oficinas, serralherias, hotel e indústrias de 

pequeno porte. 

Com relação à valorização da área, direcionado às edificações, de modo geral, conclui-

se que houve baixa valorização uma vez que o padrão construtivo é médio ou baixo e que a 

tipologia das casas se mantém de maneira uniforme ao longo da Zona 06 e do Conjunto 

Planalto, mais especificamente, além da grande maioria dos moradores serem proprietários do 

lote. 

Com relação à valorização da área, referente aos terrenos/lotes vazios, percebe-se uma 

alta valorização em função das dimensões dos terrenos ao longo do bairro – Zona 06 (média 
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de 300 m² a 400 m²), em função da área fazer constituir o desenho do plano original da década 

de 1940, instituído por Jorge de Macedo Vieira, pela proximidade em relação a equipamentos 

de diversos tipos (lazer, saúde, comércio e serviços, educação) e grande impacto financeiro 

para a área (Shopping Center e Faculdade), por ter uma estrutura de comércio e serviços 

própria, pelos acessos facilitados ao bairro e à cidade e, principalmente, pela pouca oferta de 

terrenos na cidade como um todo, faz com que a área feche em si as necessidades próprias de 

um bairro, constituído ao longo dos 65 anos de formação da cidade. 

A ocupação urbana em zona de interesse social, assim designado o Conjunto Planalto 

em função da finalidade com que foi instituído, deve ser inserida na pauta do planejamento 

urbano das cidades, pois pode promover a consolidação de bairros e/ou áreas destinadas quase 

que exclusivamente ao uso residencial, mas que de certa forma e pelas necessidade ali 

empreendidas pelos moradores (relacionadas a questão do morar, comprar, proximidade da 

residência) faz com que a área de estudo forme um bairro consolidado e completo na sua 

estrutura de apoio aos habitantes locais, se comparado a outros bairros de regiões mais 

periféricas da cidade e que ainda não estão consolidados com comércio local (por exemplo). 

A experiência pesquisada indica também ser um processo de longo prazo, e que adota 

medidas que alimentam a demanda habitacional de forma descontínua, já que o programa foi 

implementado na década de 1970, atualizado para cadastro em 1988 a pedido da Prefeitura 

Municipal, mas que não teve precedentes ou frutos em épocas posteriores, diante da 

experiência realizada na Zona 06 através do Conjunto Planalto, fazendo com que o problema 

por moradias fosse, de certa forma, tentado ser resolvido por meio de alterações urbanísticas 

nos planos diretores vigentes, tais como o adensamento habitacional, ou seja, aumento no 

“rendimento” por metro quadrado construído de habitações nos lotes com padrão 

originalmente destinado a uma edificação unifamiliar, como vem ocorrendo ao longo da 

história dos programas habitacionais brasileiros.  

 

 

 Finalmente, por meio deste estudo de caso recomenda- se: 

• a continuidade de pesquisas na área para acervo de experiências em habitação de zonas de  

interesse social; 

• a continuidade desta pesquisa por meio da metodologia utilizada neste trabalho para a 

análise da evolução da ocupação urbana em zona de interesse social de outro conjunto 

implantado pelo mesmo programa (foram apenas dois no município de Maringá) localizado 

na Zona 05 e denominado Conjunto Itamarati; 
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• a pesquisa e divulgação de programas habitacionais que venham tentar resolver a 

problemática por moradias à população de classe operária; 

• a pesquisa e divulgação da evolução urbana, bem como a valorização econômica que 

acontece diante de bairros consolidados. 
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