APLICAÇÃO DE INTERVENÇÃO URBANA EM CASCAVEL-PR
VALENTE, Natieli Turra Biazus.1
RESUMO
O presente trabalho consiste em avaliar dada área urbana da cidade de Cascavel - Paraná, que encontra-se atualmente
subutilizada, problemática comumente apresentada em grandes centros urbanos, e através desta avaliação definir a
intervenção mais adequada para o local. Para atingir esse objetivo, realiza-se pesquisa bibliográfica, que analisa as
intervenções urbanísticas e paisagísticas desenvolvidas em diferentes localidades e períodos da história, buscando
aprofundar o conhecimento sobre o assunto e auxiliar na definição de interferência esperada. Constata-se que a
intervenção urbana é um dos fatores que proporcionam requalificar a cidade, a partir da recuperação de espaços
públicos, tornando possível a inter-relação com a população, compreendendo os conceitos que envolvem o tema, como
requalificação, espaços, cultura e história.
PALAVRAS-CHAVE: Intervenção Urbana. Intervenção Paisagística. Requalificação.
ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate an urban area for the city of Cascavel – Paraná, referring to the underused area,
commonly observed in major cities, and through this evaluation define the most appropriate intervention for the place.In
order to achieve this, a bibliographical research is done, which analyses the urban and landscaping interventions
developed in different places and times of the history, seeking further knowledge about the topic, as well as helping in
this interference. It can be seen that the urban intervention is one of the factors which can re-qualify the city, by means
of the rehabilitation of public areas, making the interrelation between them and the population possible, once
understood the concepts which refer to the topic, such as re-qualification, areas, culture and history which.
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1. INTRODUÇÃO
O presente estudo trata-se de um referencial teórico, que visa a dar suporte à definição de
intervenção urbana apropriada para o estudo da área em destaque na cidade de Cascavel – Pr.
Assim, pretende-se demonstrar a importância das intervenções já ocorridas em diversos locais e o
quanto intervém no desenvolvimento da sociedade, buscando elencar diretrizes para a proposta
elaborada neste documento.
A Carta de Atenas traz que a vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se
manifesta ao longo dos séculos por obras materiais, traçados ou construções, que lhe conferem sua
personalidade própria e de que emana pouco a pouco a sua alma.
Dessa maneira, constata-se que as vivências de cada local procedem aos valores, à cultura e à
memória. Em uma cidade, as diversas localidades se inter-relacionam, gerando a paisagem e
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identidade do contexto e as áreas degradadas influenciam de uma maneira negativa a imagem da
cidade.
Destarte, a proposta busca resgatar a relação social e histórico-cultural de um determinado
terreno que possui algumas edificações que no passado serviram para recebimento, secagem e
estocagem de grãos, considerando que as instalações atuais não comportam mais o uso destinado.
Há, então, o questionamento e definição de intervenção urbana considerada mais adequada para a
área em questão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma cidade é uma construção no espaço. Referindo-se como obra arquitetônica de grande
escala, pode ser somente compreendida no decorrer de longos períodos de tempo. As diversas
vivências dos cidadãos, as ocasiões, permitem que o mesmo cenário seja explorado de distintas
formas por pessoas diferentes em dados momentos, pois os ambientes são vivenciados por meio das
relações com múltiplos fatores. (LYNCH, 1997).
Ocorre a produção da imagem ambiental da cidade através de elementos como as vias, os
limites, os pontos nodais, os marcos, assim como as inter-relações desses elementos aliados à
memória e sensações de cada observador em um determinado período do tempo. (LYNCH, 1997).
A construção de uma cidade é composta por pessoas, que usufruem dos espaços
promovendo uma identidade cultural. Porém, em determinadas áreas, são encontrados problemas e
obstáculos que dificultam seu usufruto. Tais problemas surgem e se acumulam com o passar do
tempo, promovendo, de tal modo, uma imagem degradada à cidade.
Dando ênfase ao estudo da paisagem urbana, esse discorre sobre a imagem da cidade, a
relação entre os espaços e a população, apresenta as problemáticas e as possibilidades de solucionálas.
Através da compreensão dos conceitos que envolvem o tema, sendo considerados o lugar,
suas configurações e usos, potencialidades e deficiências, entre diversos outros fatores que,
somados e analisados, possibilitam conhecimento para aplicar no objeto de estudo. Esse é
localizado no município de Cascavel, oeste do estado do Paraná, em uma área considerada
subutilizada que conta atualmente com a edificação de silos para recebimento, secagem e estocagem
de grãos.
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As edificações existentes no terreno, com área de aproximadamente 70.000m², estão
impróprias para uso por não atenderem às normas do código de obras e zoneamento da cidade.
Todavia, como não se encontram em ruínas ou abandonadas, constituem uma área subutilizada.
As áreas urbanas degradadas contribuem para a percepção de uma cidade de maneira
negativa, já que aquela sua imagem e identidade cultural. Verifica-se, assim, a importância de uma
revitalização urbana, que possibilita adequar os espaços públicos abertos às atividades humanas,
requalificando a cidade.
Com a preocupação acerca da existência de áreas urbanas atualmente degradadas, realizam-se,
por meio deste material, estudos voltados à relação entre meio ambiente, espaço construído e
população e, dessa forma, se busca fornecer diretrizes referentes a uma proposta de intervenção
urbanística visando à preservação das suas características, memória e identidade local.
As diversas áreas de uma cidade se inter-relacionam, desenvolvendo as suas características,
identidade e memória. Entretanto, atualmente, em inúmeras cidades são constatadas áreas
degradadas, ocasionadas por diversos fatores. Verifica-se, então, que a readequação desses locais
pode favorecer o desenvolvimento tanto da região beneficiada quanto da cidade como um todo.
Nesse contexto, analisa-se a relação do indivíduo com a paisagem urbana e o papel dessa no
desenvolvimento social, econômico e ambiental de um município.

2.1 INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS
Segundo Kruse (2011), pode-se dizer que sempre houve intervenções em áreas da cidade
que visavam a modificar a situação em que esses espaços se encontravam, de acordo com os
paradigmas de intervenção que se seguiam em determinados períodos da história.
Ocorre a análise, então, de paradigmas de intervenções, suas relevâncias no contexto de
determinado momento, verificando a possibilidade de compreensão do processo de transformações,
desde a degradação até a reconstrução e retomada de valor de uma área urbana.
Seguindo o pensamento de Kruse (2011), admite-se que as intervenções urbanas sejam
realizadas desde os séculos anteriores, mencionando, por meio de Colin (2011), o conceito City
Beautiful, que se iniciou entre as décadas de 1890 e 1900, pretendendo desenvolver nova arquitetura
e urbanismo norte-americano, visando ao embelezamento e beleza monumental das cidades.
Entretanto, o movimento tratava a beleza como forma de promover a virtude moral e
cívica, pensando no bem comum que aumentaria a qualidade de vida da população. Para o atual
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documento se adota a terminologia usada por Del Rio, em que se destacam quatro períodos de
intervenções urbanas: Embelezamento e Saneamento, Modernismo, Preservação Urbana e
Reinvenção Urbana.

2.1.1. Período Embelezamento e Saneamento
Corrobora-se Kruse (2011), que traz que no século XIX a cidade de Paris se encontrava
dentro dos limites da antiga cidade medieval. Percebendo a necessidade de readequação, essa
passou por inúmeras intervenções através do projeto do barão de Haussmann.
Entre os anos 1853 e 1870, foram executadas várias obras relacionadas à salubridade dos
ambientes e também de embelezamento. Desta forma, constata-se a execução de obras como a rede
de esgotos, iluminação a gás, abastecimento de água, construção de aquedutos, implantação de
serviço de transporte, abertura de boulevares e parques e a construção de edifícios públicos.
(DELGADO et al, 2008).
A reconstrução de grandes áreas da cidade seguiam três princípios básicos: circulação
acessível e confortável dentro da cidade; eliminação da insalubridade nos bairros densos;
revalorização e reenquadramento dos monumentos, unindo-os através de eixos viários de maneira
perceptiva. (DELGADO et al, 2008).
De acordo com Delgado (2008), uma característica da nova metrópole era a importância
dada aos espaços públicos, com a abertura de boulevares e praças, proporcionando, assim, a
concepção de ruas largas e retilíneas, que permitiam ao tráfego fluir em linha reta, de um extremo a
outro da cidade.
Para a abertura de novas vias, centenas de prédios antigos foram demolidos, deslocando
milhares de pessoas. Contudo, no mesmo momento em que edifícios antigos eram postos abaixo, o
restante recebia fachadas novas, acentuando o valor desses. Assim, a cidade passou a ser vista pela
primeira vez como mercadoria, aumentando a especulação imobiliária e proporcionando a
segregação social. (KRUSE, 2011).
A imagem a seguir representa o esquema dos trabalhos desenvolvidos por Haussmann.
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Figura 01: Proposta de intervenção para Paris

Fonte: DELGADO et al, 2008.

Após a realização de todas as obras na cidade de Paris, várias outras cidades seguiram o
modelo “Haussmanniano”, com a abertura de grandes avenidas, demolições de edificações antigas,
higienização da cidade e implantação de serviços urbanos. (DELGADO et al, 2008).
No Brasil, os modelos de Haussmann foram seguidos em várias cidades, se destacando Rio
de Janeiro, com Pereira Passos, Salvador, por José Joaquim Seabra e por meio da Comissão de
Melhoramentos, em Porto Alegre. (DELGADO et al, 2008).
As reformas feitas no Rio de Janeiro, entre os anos de 1902 e 1906, que preconizavam
salubridade e saneamento, refletiram em um sistema viário com ruas e avenidas largas que
conduziam o tráfego dos limites da cidade para o centro. Houve a criação de praças e parques,
assim como outras benfeitorias para a cidade. Após a reurbanização da cidade, o Rio de Janeiro
passou a ser chamado de Cidade Maravilhosa. (RIO ESTUDOS, 2006).
Para que as propostas inovadoras para a cidade do Rio de Janeiro se tornassem possíveis,
deu-se necessária a destruição de habitações populares, resultando no centro reformado e
valorizado, a ocupação da burguesia e o deslocamento da população de classes baixas para a
periferia. (DELGADO et al, 2008).
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Figura 02: Proposta de intervenção para Rio de Janeiro

Fonte: Mundo Urbano, 2017.

Considerada uma das obras mais importantes de Pereira Passos está o Theatro Municipal
do Rio de Janeiro. Esse foi desenvolvido a partir de um concurso, pois, na época da reforma da
cidade, a atividade teatral era intensa e não se dispunha de uma casa de espetáculos que
correspondesse à demanda. Também inspirada nos moldes parisienses, por meio da Ópera de Paris,
de Charles Garnier, o Theatro Municipal é ainda atualmente um marco para a cidade.
(ARQUITETÔNICO, 2011).
Figura 03: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Fonte: Educação Globo, 2017
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Para Pinheiro apud Delgado (2008), em Salvador, capital baiana, as reformas aconteceram
a fim de torná-la uma potência econômica no Brasil. As transformações ocorridas no sistema viário
proporcionaram o alargamento da malha. No entanto, não houve mudança no traçado.
Ainda para Pinheiro apud Delgado (2008), as propostas iniciaram com a melhoria do
porto, da circulação e salubridade da área comercial e financeira. Para aprimorar o deslocamento
entre a parte alta e a parte baixa da cidade desenvolveu-se a rede viária, junto com a instalação de
uma ferrovia, acrescendo inclusive serviços de água, esgoto, iluminação e transporte público.
De acordo com Souza apud Kruse (2011), o plano Geral de Melhoramentos para
Porto Alegre de 1914, se aproximava em parte do modelo de Haussmann aplicado em Paris,
resultando na abertura de largas avenidas (boulevares), arborização e uniformidade tipológica,
implicando, então, em circulação, embelezamento e saneamento.

2.1.2 Período Modernista
Para Kruse (2011), é percebida nesse momento a rígida separação de usos, pois a cidade se
separava em quatro funções – habitar, trabalhar, recrear-se e circular. Iniciava-se a construção de
edifícios com grandes alturas, a formação de quadras longas, determinando essas as características
do período.
Sendo percebidas aplicações do modelo modernista na Europa e nos Estados Unidos, será
possível verificar semelhanças e diferenças entre eles, devido ao momento histórico que
apresentavam. (KRUSE, 2011).
Ainda, o autor traz que as intervenções urbanas realizadas na Europa desenvolvidas no
período pós-guerra voltaram-se para a reconstrução das cidades arrasadas e a resolução dos
congestionamentos. Nesse momento, surgem propostas utópicas com novas formas de
experimentação urbanísticas para tentar resolver os problemas das cidades.
Urbanistas modernistas como Le Corbusier desenvolveram projetos em que cada função se
encontrava em uma área de solo específica, para realizar o deslocamento, a proposta de utilização
do automóvel, o tornando prioridade. A proposta de Le Corbusier para Paris, Plan Voisin,
representava os ideais da época, em que se difundia a ruptura com as formas tradicionais e
construções do passado, a fim de libertar a continuidade histórica. (SCHULER E BONGESTABS,
2007).
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A visão do urbanista para a capital francesa representava uma “cidade contemporânea” que
correspondesse aos anseios do homem e da nova era que se iniciava. Destaca-se, novamente, a
separação entre os usos, a instalação de unidades de vizinhança, que proporcionariam grandes áreas
livres, todavia provindas das altas densidades. Para tal realização seria necessário o arrasamento de
grande parte da cidade, desconsiderando os espaços construídos e o patrimônio histórico. (KRUSE,
2011).
De acordo com o autor, nos Estados Unidos a prática modernista manifestava-se nas vias
expressas e viadutos, nos conjuntos habitacionais, nos grandes shopping centers e centros cívicos,
sendo que os últimos passaram a existir devido ao êxodo do centro em direção ao subúrbio. Grandes
áreas de tecido urbano foram destruídas e assim apareceram projetos desenvolvidos nos moldes
europeus.
No Brasil, o urbanismo moderno se apresenta na concepção de Brasília por Lúcio Costa,
que foi desenvolvida a partir dos princípios já destacados. Representa, além disso, as características
marcantes do período, o espaço trabalhado baseado nas escalas de usos, dentro de cada função
urbana, apresentando avenidas largas, os eixos monumental e rodoviário, assim como as
superquadras, trabalhando as unidades de vizinhança.
A presença da monumentalidade e a expressão de destaque da dignidade cívica e harmônica
expressa no eixo monumental se aproxima das realizações do City Beautiful, que visava a criar
ordem através do embelezamento, promovendo assim melhoria na qualidade de vida da população,
apontando para o bem comum. (COLIN, 2011).

2.1.3 Período Preservação Urbana
De acordo com Del Rio apud Kruse (2011), esse momento de intensa preocupação em
relação às preservações urbanas acontece de maneira natural como uma reação ao período anterior.
O antagonismo entre a renovação exagerada do Modernismo se apresenta nesse período na profusão
de legislações e normas referentes ao patrimônio.
As propostas de Haussmann em Paris já mencionavam a preservação do patrimônio.
Contudo, nessa ocasião a arquitetura passa a ser vista como um monumento. Aos governos, exigiam
políticas para tombamentos de obras, aos empreendedores, relatórios de impacto ambiental e
projetos. A cultura e o turismo integram-se, sendo de suma importância para planejadores e
políticos. (KRUSE, 2011).
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A grande negação ao movimento modernista acontece também pela elite dominante, que
passa a abominar a visão de igualdade socialista aplicada. Havendo um fortalecimento cultural e
uma busca por identidade, motivavam a preservação histórica como a melhor forma para a
diferenciação. (KRUSE, 2011).
Ao obter maior consciência sobre os valores humanos, a sociedade considera, então,
necessária a preservação de monumentos históricos que com o tempo adquiriram significação
cultural. Dessa maneira surge a Carta de Veneza, em 1964, com a finalidade de garantir que a
conservação e restauração dos monumentos visem a salvaguardar tanto a obra quanto o testemunho
histórico. (IPHAN, 1964).
O artigo 7º da Carta de Veneza (IPHAN, 1964, p.02) descreve:
O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa. Por
isso, o deslocamento de todo o monumento ou parte dele não pode ser tolerado, exceto
quando a salvaguarda do monumento o exigir ou quando o justificarem razões de grande
interesse nacional ou internacional.

A cidade italiana Bolonha foi pioneira na década de 1960 ao lançar uma política urbana
diferente do que vinha sendo empregado pelo modernismo, apontando uma alternativa de melhorar
as condições de vida urbana assim como a reurbanização do centro histórico através da recuperação
de áreas e prédios degradados, bem como a conservação do patrimônio existente. (KRUSE, 2011).
O plano para a área central de Bolonha apresentava como objetivos preservar o centro
histórico da destruição, integrar o patrimônio histórico, artístico e cultural dentro do contexto social
e econômico do território recuperado, além de dotar a área de todos os serviços necessários.
(KRUSE, 2011).
Com ações inovadoras para a época, aquele promove políticas e legislação específicas, e,
destarte, o poder público se obriga a ter maior relação com a comunidade e amplia a participação da
população nas decisões sobre a cidade. Bolonha é o primeiro exemplo menos radical entre
destruição completa e preservação total. (KRUSE, 2011).
Em Nova Yorque, o South Street Seaport aliou a preservação e a recuperação dos prédios
da área portuária, com grande espaço aberto – praça e atividades turísticas, recebendo muitos
daqueles até os dias atuais. Esse projeto representou amplo avanço em relação a grandes propostas
de intervenções urbanísticas para a época. Citam-se também as reconstruções de cidades da Europa
atingidas pela Segunda Guerra Mundial, tornando-se idênticas à anteriormente, como é o caso de
Varsóvia. (KRUSE, 2011).
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De acordo com Kruse (2011), o período de intervenções urbanísticas no Brasil se apresenta a
partir da década de 1970, proporcionando a preservação das obras arquitetônicas assim como o sítio
histórico da cidade de Ouro Preto em Minas Gerais.

2.1.4 Período Reinvenção Urbana
A partir desse momento, as dimensões dos projetos alcançam grandes áreas e até bairros
inteiros. Verifica-se que o espaço público se torna atrativo e, se for possível, o patrimônio histórico
permanece (já não se apresenta como caráter obrigatório). As parcerias público-privadas
administram as intervenções que atualmente passam a ser investimentos para “vender” a cidade.
(KRUSE, 2011).
Destacam-se dois tipos relevantes de intervenção: a revitalização e a reabilitação. A
primeira busca a retomada da área de intervenção, principalmente econômica, não sendo necessário
o local possuir características marcantes ou identidade própria. Entretanto, a reabilitação visa a
realizar ação integrada valorizando potencialidades existentes em determinadas áreas com
características particulares que devem ser preservadas.
De acordo com Del Rio apud Kruse (2011), com as transformações ocorridas no decorrer
dos anos os centros urbanos passaram a não abrigar mais atividades de diversidade econômica,
social e cultural, pois, com os moradores se transferindo para regiões mais periféricas, os comércios
que atendiam essa população passam a atuar em shoppings centers ou em centros empresariais.
Dessa forma, nessa fase há a busca pelo renascimento econômico, social e cultural nas áreas
centrais.
A partir da escolha da cidade de Barcelona, capital da Catalunha, localizada no nordeste na
Espanha, como sede dos jogos olímpicos de 1992, ocorreram as recuperações urbanas da Ciutat
Vella e da área portuária adjacente Port Vell, que se tornou simbólico e serviu como exemplo para
inúmeras intervenções realizadas em diversas partes do mundo. (KRUSE, 2011).
Com a perda dos moradores da área central para a periferia em busca de oportunidades
melhores, a partir de 1955, o centro histórico de Ciutat Vella, passa a ter imagem degradada, o que
coincidia com uma imagem pública negativa. Através de campanhas dos próprios moradores da
área, nos anos 1980, se iniciaram intervenções em espaços públicos, para desenvolver uma nova
imagem para a cidade.
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Inicia-se o Plano Estratégico em 1987. Em 1992 são criadas autoridades portuárias,
destituindo os portos autônomos. O porto da capital, Catalunha, se estrutura em três principais
áreas: porto comercial, porto logístico e porto antigo, sendo o último conhecido como Port Vell.
Por meio de uma renovação urbana na área em que se encontra Port Vell, a antiga área
degradada se transforma, com a existência de armazéns vazios, pátios, ferrovias e fábricas, em um
espaço que integra a cidade e cidadania, onde o peso da tradição e história se associam de forma
harmônica com a modernidade.
Em uma área compreendida por 55,6 hectares, Port Vell conta com mais de 120 mil m² de
atividades lúdicas, comerciais e desportivas. Na sua composição espacial se encontra o
Maremagnum, que se trata de um complexo relacionado ao entretenimento. Conta com cinema,
museu, lojas, bares e restaurantes, entre outras atividades importantes para a área, sendo
considerado um dos principais pontos turísticos da cidade.
Figura 04: Port Vell, Barcelona

Fonte: http://www.passaportebcn.com, 2017

Entre os anos de 1980 e 1990, Barcelona criou seu próprio modelo de intervenção urbana,
baseada na relação entre os setores público e privado e a participação popular. Atualmente são
observadas repercussões desta aplicação em outras cidades, em alguns espaços públicos, praças e
ruas.
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3.1.5 Síntese dos Períodos Apresentados
A seguir, observa-se o quadro síntese com os períodos, as cidades modelos e, por fim, a
aplicação dos moldes em cidades brasileiras, possibilitando verificar a inter-relação desses.
Tabela 01: Síntese dos Períodos de Intervenções Urbanas
PERÍODO

INTERVENÇÃO – CIDADE
MODELO

RELAÇÃO COM CIDADES
BRASILEIRAS

Paris – França - Haussmann

Rio de Janeiro – Pereira Passos

Fonte: http://arquitecturaurbanismousaz.blogspot.com.br, 2017

Fonte: ofca.com.br, 2012.

Embelezamento e
Saneamento

Plan Voisin – França – Le Corbusier

Plano Piloto – Brasília – Lúcio Costa

Modernista

Fonte: fondationlecorbusier.fr, 2017
Bolonha - Itália

Fonte: Autora, 2012.
Ouro Preto – Minas Gerais

Fonte: viagemeturismo.abril, 2017.
Port Vell- Barcelona

Fonte: Autora, 2012.
Proposta Porto Maravilha – Rio de
Janeiro

Preservação Urbana

Reinvenção Urbana:
Revitalização

Fonte: oneoceanportvell.com, 2017.
Fonte: portomaravilha.com.br, 2017.
Fonte: Autora, 2017.
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Através da análise dos aspectos apresentados nos quatro períodos de intervenções urbanas,
adquire-se conteúdo que possa servir de subsídio para outras propostas. Nos padrões expostos foram
considerados, além das experiências pontuais, os conceitos que envolvem a requalificação dos
espaços, apontando para espaço público, memória e identidade.

2.2

INTERVENÇÕES PAISAGÍSTICAS

Para compor a imagem da cidade, aliado ao urbanismo encontra-se o paisagismo. As
grandes áreas livres, para Guerra (2000), tornam o espaço público uma propriedade compartilhada
por um ente abstrato que é a comunidade, manifestando nas cidades um espaço mais humano para
todos.
A seguir, é apresentada a proposta realizada no Rio de Janeiro. Posteriormente, no item 3,
é detalhada a proposta para Puerto Madero em Buenos Aires, de modo que a última é também uma
importante intervenção paisagística, que transformou a imagem da cidade.

2.2.1 Parque Brigadeiro Eduardo Gomes – Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro
Entre as décadas de 1950 e 1960, a cidade do Rio de Janeiro passa por uma explosão
metropolitana, aliada a intensos fluxos migratórios. Assim, a malha urbana se expande
aceleradamente conforme a cidade se alastra para a área suburbana, aumentando o crescimento das
favelas e a verticalização na zona sul e, consequentemente, o adensamento populacional.
Visando a resolver os problemas viários apresentados na cidade, são desenvolvidas uma
série de iniciativas, entre elas o Aterro do Flamengo, com suas obras iniciadas em 1961 e
finalizadas em 1965. O projeto de urbanização para a área aterrada consiste em amplas pistas para o
escoamento do tráfego, passagens subterrâneas e passarelas, sanando as dificuldades relacionadas à
circulação, articulações entre as zonas comerciais e residenciais, assim como ao deslocamento entre
a zona sul e o centro da cidade. (PARQUE DO FLAMENGO, 2017).
Os projetos urbanístico e arquitetônico para o parque apresentam como responsável o
arquiteto Affonso Eduardo Reidy. Os jardins desenvolvidos ao longo dos sete quilômetros de
extensão e 1.251.244,20 metros quadrados do parque são de autoria de Roberto Burle Marx.
(PARQUE DO FLAMENGO, 2017).
A área do aterro comporta diversos espaços destinados à atividades de lazer, uma pista de
aeromodelismo, quadras esportivas, campos de futebol, playgrounds e tanque para nautimodelismo.
A composição da paginação de piso está presente na formação da paisagem do local. Burle Marx
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realiza a integração entre vegetação rasteira e revestimentos, desenvolvendo, inclusive, espaços de
pisos mesclando pedra e gramado.

Figura 05: Parque Brigadeiro Eduardo Gomes – Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro

Fonte: http://portoimagem.wordpress.com, 2017.

2.2.2 Puerto Madero
A área onde se localiza Puerto Madero, em Buenos Aires, é um bom exemplo para se
analisar que as intervenções urbanísticas devem respeitar a identidade local, verificando sua
vocação, e proporcionar soluções que permitam transformar positivamente a área em questão, assim
como seu entorno, pois, de um modo geral, a cidade como um todo é afetada. (DOMINGUEZ,
2006).
Para compreender a intervenção realizada em Puerto Madero a partir de 1989 é necessário
verificar acontecimentos mais distantes. Segundo Dominguez (2006), no final do século XIX, ao ser
declarada a vocação agroexportadora da Argentina surgiu a necessidade de implantação de um
porto para a evasão de grãos e carnes produzidos no país, de forma que a opção mais sensata seria
alargar o Canal do Riachuelo. No entanto, devido a interesses econômicos instalou-se, em 1897, na
então região de Puerto Madero o grande empreendimento, construindo uma série de diques em
frente ao centro da cidade.
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Porém, em pouco tempo o amplo investimento e os 16 prédios das docas foram abandonados
por não comportar a demanda de cargas e logística, e permaneceram assim por um século.
Entretanto, a partir de meados da década de 1920 uma série de planos urbanísticos foram
elaborados. (KRUSE, 2011).
Entre as diversas idéias surgidas ao longo dos anos, nas décadas de 1960 e 1970, período
marcado de modo geral pela Preservação Urbana, já se apresentava sintonia com o conceito de
Revitalização Urbana. Nos anos de 1980 desenvolveram-se estudos referentes à área, levando em
conta os antecedentes históricos, as propostas anteriores e levantamento detalhado do local.
De acordo com Kruse (2011), apenas no final da década de 1980 o processo de
transformação da área foi impulsionado, por meio de um acordo firmado entre Buenos Aires e
Barcelona. A capital catalã colaborou na criação da corporação administrativa de Puerto Madero,e
através da ligação com Barcelona se observam as mesmas características utilizadas na intervenção
de Port Vell: mix de atividades, recuperação do patrimônio, requalificação espacial e da
infraestrutura existente, destacando o espaço público.
Houve, então, a elaboração de um concurso para a transformação do antigo porto. Desse
deveria surgir um plano, denominado “Plano Mestre”, contendo diretrizes para o desenvolvimento
da área, definindo uso dos espaços, volumes, circulações e recreação, proporcionando a
recomposição do caráter urbano. (KRUSE, 2011).
Entre os 96 estudos inscritos para o concurso foram selecionadas três equipes que, mistas,
trabalhariam na definição dos espaços e da volumetria, levando em conta a arquitetura particular do
porto, com as características do período da construção.
Os armazéns foram restaurados e se transformaram em escritórios, residências, academias,
bares, conjunto de cinemas e restaurantes e universidade. Toda a intervenção na área é vista como
um dos projetos mais importantes na valorização do espaço público em uma cidade da América
Latina. (DOMINGUEZ, 2006).
No início da década de 1990, a área recebeu altos investimentos públicos e privados
proporcionando a sua recuperação, tornando a zona previamente decadente em uma convidativa
orla. Houve a requalificação de toda a área costeira, retomando a relação da cidade com o seu rio.
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Figura 06: Puerto Madero

Fonte: portogente.com.br, 2006.
Compondo a transformação na área citada encontra-se a Puente de La Mujer, inaugurada em
2001, que se trata de um calçadão de 170 metros de cumprimento e 6 metros de largura. É uma obra
do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, sendo essa a primeira de suas obras localizada na
América Latina, tornando-a um marco no local. (BUENOS AIRES TRAVEL, 2017).
Figura 07: Puente de La Mujer

Fonte: Autora, 2012.
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Os monumentos arquitetônicos na cidade são muito representativos simbolicamente e
apreciados tanto por turistas quanto pelos cidadãos portenhos. Destacam-se o Obelisco, a Casa
Rosada, o estádio La Bombonera e também a Puente de La Mujer, de modo que se pode assumir
essa última como um símbolo da nova era na história da Argentina. (GALINSKY, 2017).
2.3 HISTÓRIA DE CASCAVEL
Anteriormente à colonização da cidade de Cascavel a região servia apenas como pouso entre
as cidades costeiras do rio Paraná e as cidades do leste do estado, como Guarapuava e Curitiba.
(DIAS et al, 2005). A ocupação na área do município teve início com o tropeirismo, em 1730.
Porém, o povoamento começou efetivamente no final da década de 1910, devido ao auge do ciclo
da erva-mate, por colonos caboclos e descendentes de imigrantes eslavos. (PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASCAVEL, 2017).
A partir das décadas de 1930 e 1940, após a extinção do ciclo da erva-mate, iniciou-se a
exploração da madeira, agricultura e criação de suínos. Com isso, milhares de colonos sulistas,
descendentes de poloneses, alemães e italianos formaram a base populacional da cidade. (DIAS et
al 2005).
Em razão do desenvolvimento Cascavel se torna distrito de Foz do Iguaçu, em 1938, e
emancipa-se em 1952. No final da década de 1970, após se encerrar o ciclo da madeira, inicia-se a
fase da industrialização e aumento da atividade agropecuária, principalmente soja e milho.
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, 2017).
A partir do ano de 1961, o prefeito Otacílio Mion contrata o amigo arquiteto Gustavo Gama
Monteiro para desenvolver o planejamento urbanístico da cidade. Esse, inspirado no modelo
modernista, guiado pelo advento de Brasília, com os eixos rodoviário e monumental, valorizava os
veículos na área urbana. (DIAS et al, 2005).
Estruturando-a fisicamente, foram projetadas na cidade obras de expressão arquitetônica
também do arquiteto Gustavo Gama Monteiro, como a Catedral Nossa Senhora Aparecida,
edificada no estilo Brutalista, em voga na época. Na década de 1970, as primeiras leis urbanísticas
foram elaboradas. (DIAS et al, 2005).
A topografia privilegiada facilitou o desenvolvimento da cidade, permitindo a criação de
ruas e avenidas largas e bairros bem distribuídos. Atualmente a cidade é vista como capital do oeste
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paranaense, por ser polo econômico da região e um dos maiores municípios do estado.
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, 2017).
3. METODOLOGIA
Tratando-se de estudo teórico, a partir da pesquisa realizada até então, se contextualiza as
interferências realizadas em dados momentos e dadas circunstâncias, proporcionando acompanhar a
evolução desse processo, destacando cada vez mais a preocupação com o desenvolvimento da
cidade, visando a sanar as problemáticas envolvidas com áreas degradadas.
Tratando-se de um município em constante desenvolvimento, Cascavel, oeste do estado do
Paraná apresenta áreas que se tornaram degradadas com o passar do tempo e das circunstâncias, de
forma que se pode destacar uma localidade subutilizada, que possui imóveis que não se enquadram
à legislação atuante.
Definida uma área localizada no município de Cascavel, a qual encontra-se atualmente
subutilizada procura-se por meio deste estudo identificar o procedimento de intervenção urbana
mais adequado para realizar no local, levando em consideração o contexto histórico, as edificações
contidas no terreno e a representatividade do contexto no ambiente o qual está inserido.

4. ANÁLISES E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
A área proposta para intervenção refere-se a um terreno onde existe a edificação de silos
para o recebimento, secagem e estocagem de grãos, na cidade de Cascavel. Esse ocupa uma área de
aproximadamente 70.000m² e trata-se de um imóvel subutilizado não por se encontrar abandonado
ou em ruínas, mas por não atender as normas de código de obras e zoneamento.
Ao realizar análise in loco, constata-se que a área mencionada apresenta-se hoje como uma
barreira visual, que, aliada ao cemitério central que se encontra ao lado do terreno, compõe um
espaço apenas de passagem, em que as vias laterais funcionam com fluxo rápido de veículos.
Percebe-se, também, em seu entorno, inúmeras moradias, como espaço esportivo e o
exército. Dessa forma, compreende-se a necessidade de “abrir” esse espaço, de maneira a interagir
com o contexto urbano em que está inserido.
Na seguinte imagem de satélite é possível observar a inserção do terreno a ser
desenvolvida a proposta de intervenção em relação à composição do entorno.
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Figura 08: Área de intervenção em Cascavel – Pr
CENTRO POLIESPORTIVO
CIRO NARDI

REGIÃO DO LAGO
EXÉRCITO

CEMITÉRIO CENTRAL

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Fonte: Google Earth, 2017.

A partir da visualização, percebe-se que a área de intervenção encontra-se cercada por
elementos representativos para a cidade e para a região citadina em que está inserida.
Lerner (2003, p 11) traz:
Muitas vezes uma intervenção humana, sem planejamento ou sem a realização de uma obra
material, acaba se tornando uma acupuntura. Costumo dizer que Nova York deveria erguer
um monumento ao coreano desconhecido. Os integrantes deste povo prestam um serviço
extraordinário à cidade com suas grocery stores, suas deli stores, abertas 24 horas. Estas
lojas garantem não só o abastecimento, mas também levam animação a qualquer canto da
cidade. (...) Isso tudo gera mais segurança para o local.

Assim sendo, a definição de uma cidade se dá além dos preceitos básicos de traçado urbano,
edificações, entre outros conceitos de grande relevância. Há a necessidade de perceber a cultura local,
identidade e memória. Verificando-se a importância dos valores funcionais, considera os espaços
importantes opções de lazer urbano e convívio da população.
Ao elaborar a proposta para intervenção de uma dada localidade, deve-se levantar todas as
informações obtidas por meio da pesquisa e do objeto de estudo, pois as diretrizes orientam para atuações
coerentes que devem respeitar a realidade de cada lugar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No presente artigo se objetivou desenvolver estudo referente às intervenções urbanas, eis
que o tema é de fundamental importância para o desenvolvimento das cidades, aliado à qualidade de
vida da população, tornando-se evidente a importância de analisar os espaços a partir das pessoas,
seus usuários, e dessa forma ir além de elementos físicos.
A análise das interferências apresentadas promove o conhecimento de intervenções
urbanas em diferentes locais e proporções, favorecendo a interpretação das cidades, a paisagem
urbana, o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Assim sendo, esta pesquisa visa elaborar
material para colaborar com futuras pesquisas referentes ao mesmo assunto.
É de suma importância que, ao analisar um local degradado, seja analisado o contexto
histórico, cultural, social e ambiental, pois diversos são os fatores que interferem nas
transformações com o passar do tempo e para se elaborar intervenções, atualmente, é necessário
refletir no passado e buscar soluções para o futuro.
Concorda-se com Kruse (2011), pois, atualmente, pode-se dizer que a reabilitação urbana é o
paradigma de intervenção a ser seguido, já que essa prática consiste em realizar ação que integre a
valorização das potencialidades existentes em áreas com características particulares que devem ser
preservadas.
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