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RESUMO Este trabalho se refere a uma análise da paisagem urbana construída na região do Novo Centro da 
cidade de Maringá, Paraná, realizada por meio da comparação entre o espaço que vem sendo construído e os 
projetos idealizados para a área.  Para tanto, foram analisados os projetos realizados e não executados, que 
serviram como base para o entendimento de propostas anteriores para a região, considerando todas as suas 
características urbanas, zoneamentos e distinção entre áreas públicas e privadas. Este estudo busca compreender 
como se deu o processo de urbanização do Novo Centro de Maringá, assim como os fatores que o levaram à 
configuração atual.  Ao longo dos anos, intervenções urbanas se fizeram necessárias nesta área, principalmente 
pela expansão da malha urbana no sentido norte da cidade, além dos limites do plano inicial da cidade, dentre 
elas estão o rebaixamento da via férrea e retirada do pátio de manobras, por se comportarem com entraves para o 
deslocamento no sentido centro-bairros. Como metodologia para verificação do espaço construído foi utilizado o 
método de Gordon Cullen (1996), a análise visual, que a partir da caracterização de um percurso pré-definido por 
meio de fotografias, forma a visão serial, permitindo identificar os elementos mais marcantes da paisagem e as 
diversas sensações que as diferentes configurações do espaço podem proporcionar ao transeunte. Como 
resultado, observa-se que a paisagem que vem sendo construída difere da paisagem que foi projetada e que a 
qualidade da mesma torna-se bastante questionável.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A cidade de Maringá pode ser considerada uma cidade jovem, aos 65 anos encontra-se em 

processo de expansão e crescimento. Localizada no Noroeste do estado do Paraná, a cidade 

faz parte de uma rede de cidades fundadas pela Companhia de Terras Norte do Paraná 

(CTNP) com o intuito de colonizar a região durante o século XX. A cidade nasceu do projeto 

do urbanista Jorge de Macedo Vieira, que a projetou segundo os princípios de cidade-jardim. 

Ainda hoje a cidade apresenta as características marcantes deste plano, no entanto, as 

expansões urbanas não seguiram os mesmos princípios.  

A área conhecida como Novo Centro está localizada na região central de Maringá e foi 

prevista no plano inicial da cidade como pátio de manobras da ferrovia, que fazia a ligação da 
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rede de cidades do Noroeste do Paraná com diversas regiões do sul e sudeste, fazendo o 

transporte de pessoas e mercadorias. Com a desativação do pátio de manobras, a área sofreu 

uma série de alterações e um novo planejamento urbano. Uma das primeiras propostas de 

intervenção para a área foi o projeto Ágora, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer. 

Elaborado em 1985, propunha um novo conceito urbano, arquitetônico e de ocupação para a 

área da estação ferroviária e para o seu pátio de manobras. Um segundo projeto previa o 

rebaixamento da linha férrea, que continua ativa até os dias atuais, propondo o loteamento da 

gleba em lotes privados e uma grande área de lotes públicos. No entanto, nenhum dos projetos 

propostos foi totalmente executado e a paisagem que encontramos hoje é bastante diferente da 

proposta pelos projetos, consistindo em uma série de edifícios construídos utilizando-se da 

ocupação máxima do terreno, determinada pelos altos índices urbanísticos existentes na lei de 

uso e ocupação do solo.  

Segundo Carlos (1997), enquanto forma de manifestação do urbano, a paisagem urbana 

tende a revelar uma dimensão necessária da produção espacial, o que implica ir além da 

aparência. Essa perspectiva da análise já introduziria os elementos da discussão do urbano 

entendido enquanto processo e não apenas enquanto forma. A paisagem de hoje guarda 

momentos diversos do processo de produção espacial, os quais fornecem elementos para uma 

discussão do modo pelo qual foi produzida. 

Kloss (2006) argumenta que a paisagem reflete os processos que ocorrem nos espaços. 

Sendo assim, algumas intervenções produzem transformações paisagísticas significativas, 

enquanto outras não se concretizam da maneira esperada, produzindo paisagens com 

dinâmicas próprias e desvinculadas do processo de gestão.  

Dessa forma, a imagem atual do Novo Centro é muito pertinente à definição de Cullen 

(1996), onde ele defende que a área junto a seu conjunto de edifícios exerce impacto visual 

sobre seus moradores e visitantes. Ou seja, a paisagem construída no Novo Centro gera um 

impacto visual sobre o observador. 

Diante do que foi apresentado, o principal objetivo deste trabalho é analisar 

comparativamente o idealizado e o realizado na paisagem do Novo Centro de Maringá, por 

meio do levantamento de projetos iniciais para esta área e com a determinação de um percurso 

para a aplicação da metodologia de Gordon Cullen (1996) - Análise Perceptiva. Nesta 

metodologia de Gordon Cullen, a análise espacial é realizada a partir da percepção do 

pesquisador, através de fotos sequenciais ao longo do percurso escolhido, no qual são 

observados todos os efeitos e impressões que diferentes elementos da paisagem podem 

ocasionar ao usuário. 



A paisagem urbana foi ilustrada por meio de fotografias do percurso, no intuito de analisar 

e conceituar a sucessão de acontecimentos, permitindo assim, uma análise qualitativa da 

paisagem e sua comparação com o plano inicial. Buscando compreender como se deu o 

processo de urbanização do Novo Centro e os fatores que o levaram à configuração urbana 

atual que ainda se encontra em processo de consolidação.  

   

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Maringá- a cidade planejada 

 

Fundada oficialmente em 1947 e emancipada politicamente do município de Mandaguari 

em 1951, Maringá está associada à ideia de planejamento desde sua origem, no processo de 

colonização do norte do Paraná, iniciado na década de 1920 (DIAS, 2009). 

A cidade, localizada no Noroeste do Paraná, faz parte da área colonizada pela Companhia de 

Terras Norte do Paraná (CTNP) fundada por um grupo de ingleses, mais tarde sucedida pela 

(CMNP) Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (ANDRADE; CORDOVIL, 2008). 

 
 

Figura 1: - Anteprojeto de Maringá – Jorge de Macedo Vieira. 
 Destaque para o Novo Centro. 
Fonte: Prefeitura de Maringá 

 

O projeto da cidade (Figura 1) foi elaborado pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira em 

meados da década de 1940, por encomenda da Companhia, que forneceu ao urbanista dados 

indispensáveis sobre a topografia, o clima e a vegetação da região para que este desenvolvesse 

o projeto (LUZ, 1999, apud DIAS, 2008, p. 58). 



Segundo Andrade e Cordovil (2008), Maringá na sua fundação não possuía nem 

características nem qualidades que a diferenciasse das demais cidades, sendo assim, encontrou 

na concepção de “cidade-jardim” e no seu autor as características particulares e específicas.  

A respeito disso os autores dizem que “a individualidade foi produzida diante da necessidade 

de diferenciação em relação às demais cidades. O objetivo foi atrair a preferência de 

colonizadores das terras colocadas à venda”. 

Ainda de acordo com os autores, Maringá já nasceu com um caráter publicitário, através 

da divulgação da imagem de cidade verde, agradável, eficiente e com disponibilidade de 

serviços. A presença dos parques no plano de Maringá, por exemplo, tornou-se um elemento 

diferenciador e símbolo de modernidade da mesma em relação a outras cidades. 

 
[...] o plano de Maringá se distingue pela presença de inúmeros elementos 
que vão conferir uma qualidade urbanística diferenciada à cidade, como o 
desenho das principais avenidas e ruas com calhas amplas e canteiros 
centrais, as rotatórias-jardins nos principais cruzamentos viários, além de 
farta arborização em quase toda a cidade, configurando-a como uma 
autêntica cidade-jardim, ainda que sem muitos dos requisitos sociais e 
fundiários daquela concebida por Howard e realizada pioneiramente por 
Unwin e Parker nos arredores de Londres. (ANDRADE; CORDOVIL, 
2008). 
 

De acordo com Endlich (1999), “Maringá já surgira com uma posição hierarquicamente 

superior na composição da rede urbana”.  

Para que a ocupação da região se desse de forma efetiva, a CMNP construiu um eixo 

rodoferroviário localizado no divisor de águas no sentido leste-oeste, com a finalidade de 

facilitar o acesso a novas áreas, permitindo também o escoamento rápido e seguro da 

produção da região (CORDOVIL, 2007). 

Porém, se por um lado a ferrovia e a estação ferroviária serviram de base para o 

planejamento urbano de Maringá, por outro, à medida que a cidade se expandiu no sentido 

norte com a implantação de loteamentos populares na região acima da ferrovia, estes 

elementos converteram-se em problemas para cidadãos e administradores, exigindo soluções 

e atualização do planejamento urbano (DIAS, 2009). 

A solução encontrada foi a retirada da linha férrea e de seu pátio de manobras e 

implantação do hoje conhecido “Novo centro” de Maringá.  

 

 

 

 



2.2 O espaço planejado para o Novo Centro 

 

A partir de uma necessidade de readequação da área do pátio de manobras e a desativação 

da antiga estação ferroviária, surgiram diversos problemas a serem resolvidos em um novo 

projeto de urbanização do local. O primeiro problema era a rede ferroviária, que cruzava a 

cidade no sentido leste-oeste em superfície e acabou se tornando um entrave no sistema de 

transporte urbano. Outra questão refere-se a grande área que deveria ser loteado em lotes 

públicos e privados, em uma configuração urbana que fugia às determinações do plano inicial. 

E uma terceira questão foi a de que o pátio de manobras oferecia riscos à população por 

armazenar e transportar produtos inflamáveis. 

A primeira proposta de projeto, iniciada em 1985, denominada Ágora, de autoria do 

arquiteto Oscar Niemeyer, foi bastante arrojada e seguindo preceitos das cidades modernas 

(RODRIGUES; CORDOVIL, 2012, DIAS, 2009). Dentre suas diretrizes, estava prevista a 

demolição da antiga estação ferroviária, mas mantendo a estação rodoviária, que ficava na 

frente da mesma. A gleba seria dividida em três superquadras, sendo duas para edifícios 

residenciais e comerciais e outra para uma grande área de espaços públicos, configurando-se 

como uma grande Ágora, que significa grande praça (MENEGUETTI et al., 2009).  

Além destas medidas, o projeto previa ainda o rebaixamento da linha férrea e seu 

zoneamento previa torres de até 40 pavimentos (Figura 2). 

 
 

Figura 2: Maquete do projeto Ágora. 



O autor Grzegorczyk (2000, p. 88) define o projeto da seguinte forma: 

O projeto Agora estabelecia áreas para o trabalho, lazer, moradia, circulação 
e atividades cívicas. Um dos pontos que chamam a atenção, no desenho 
proposto inicialmente para o projeto, era a implantação de três super quadras 
com distribuição de funções para cada uma delas. Na quadra central, 
denominada de Gleba C, estaria uma série de equipamentos públicos, como 
biblioteca, uma praça no local da atual estação ferroviária, com anfiteatro ao 
ar livre, espelhos d’água, rampas (área contemplativa), estacionamentos 
descobertos e um centro de convenções para a realização de eventos, 
atendendo à Carta de Atenas, quanto aos requisitos de equipamentos para o 
lazer, atividade social e equipamentos públicos. (...) Quanto à área 
residencial, havia preocupação com a qualidade de vida dos que ali 
residiriam. O projeto previa, junto às três torres residenciais, a instalação de 
piscinas, quadras infantis, jardins, quadras de tênis e outros equipamentos 
comunitários. 

Entretanto, o projeto Ágora não teve prosseguimento, devido à inúmeras questões, dentre 

as quais estão as relacionadas aos custos de implementação do projeto, uma vez que os 

edifícios seriam individualizados e pouco atrativos para os investidores (MENEGUETTI et 

al., 2009). Em vista disso, uma segunda proposta foi elaborada, chamada Plano Diretor do 

Novo Centro de Maringá, voltada para a realidade regional e com algumas diretrizes que se 

assemelham às propostas no primeiro projeto, dentre as quais estão o rebaixamento da linha 

férrea e a determinação de um espaço livre central, destinado à áreas e equipamentos 

públicos. Além da previsão rebaixamento da ferrovia, foi previsto no projeto a implantação de 

uma estação subterrânea de transporte metropolitano (Figura 3). O Plano ainda contemplava a 

abertura de uma rua sobre a laje de cobertura do túnel, o prolongamento de certas ruas 

transversais por sobre a área do antigo pátio, o parcelamento da área remanescente e a venda 

dos lotes resultantes para custear todas essas obras de engenharia e urbanização 

(MENEGUETTI et al, 2009). 

 
Figura 3: Estação subterrânea. 

 



De acordo com Dias (2009), a realização do projeto demandou duas décadas e vários 

mandatos executivos e, no decorrer desse processo, sucessivas adequações foram feitas no 

mesmo, resultando em um projeto com muitas diferenças do original, que mais se assemelha a 

uma ocupação imobiliária convencional. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a compreensão do espaço construído no Novo Centro maringaense utilizou-se a 

metodologia de Gordon Cullen (1996), denominado Análise Perceptiva, que consiste na 

análise de três aspectos principais: Ótica, Local e Conteúdo, bem como artigos relacionados 

ao conforto ambiental, tanto térmico quanto acústico. 

Os três aspectos são definidos da seguinte forma: Ótica - a paisagem urbana surge na 

maioria das vezes como uma sucessão de supressas ou revelações, e é o que se entende por 

visão serial; Local - diz respeito às reações perante a posição no espaço; e Conteúdo - 

relaciona-se este ultimo aspecto com a própria constituição da área: a sua cor, textura, escala, 

o seu estilo, a sua natureza, a sua personalidade e tudo aquilo que a individualiza.  

Estes aspectos foram analisados a partir do que o autor denomina Visão serial, ou seja, 

uma sucessão de fotografias de um percurso pré-determinado. A partir da visão serial, o autor 

destaca uma série de possíveis elementos presentes na paisagem urbana e que provocam 

percepções diferenciadas, tais como: separações, desníveis, dentro e fora, aberto e fechado, 

perto e longe, justaposições entre outros elementos que individualizam cada espaço. Além 

disso, o autor coloca que a paisagem urbana se tornará mais interessante e mais animada à 

medida que a visão dos usuários for estimulada, despertando assim sensações e curiosidades. 

Ao longo do percurso, o espaço se revela através de fragmentos visuais, que uma vez 

remontados cognitivamente, permitirão a compreensão do ambiente. Apesar de seus objetos 

de análise serem fragmentos visuais estáticos extraídos do processo de deslocamento de um 

observador, a base de sua premissa é, de fato, o movimento, componente fundamental para a 

compreensão do espaço (CULLEN, 1996). 

O percurso selecionado para análise no Novo Centro maringaense é a Avenida Advogado 

Horácio Racanello, entre as Avenidas São Paulo e Herval. O mapa com o percurso pode ser 

observado na Figura 4. Na área objeto de estudo verifica-se um processo de verticalização, 

com ocupação máxima do terreno e sem padronização em relação à altura das edificações. 

Além disso, os edifícios não apresentam diferenças significativas em relação aos demais 



edifícios do município de Maringá, ao contrário do que foi divulgado e promovido pela 

especulação imobiliária. 

 
 

Figura 4: Percurso da visão serial. 
Fonte: Google Earth, marcação dos autores. 

 
 

4 DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise perceptiva – visão serial 

 

A partir da metodologia aplicada podemos visualizar as discrepâncias entre o espaço 

planejado para o Novo Centro e o espaço que realmente vem sendo construído, assim como a 

paisagem urbana resultante e as diversas sensações que promove aos usuários e transeuntes 

deste espaço. As figuras 5 a 10 ilustram a visão serial. 

 

 
 

Figura 5: Ponto inicial da visão serial 
Fonte: Autores, 2012. 



De início já podemos perceber a grande concentração de edifícios, assim como tapumes 

que cercam empreendimentos ainda em construção, o que mostra que a paisagem desta área 

ainda está por se consolidar. 

 

 
 

Figura 6: Percurso da visão serial 
Fonte: Autores, 2012. 

 
 

 

 
Figura 7: Percurso da visão serial 

Fonte: Autores, 2012. 
 

À medida que se avança pela Avenida o observador começa a sentir um estreitamento e 

afunilamento da visão, causada pelos edifícios que formam uma barreira visual, um efeito de 

cânion urbano que se acentuará ainda mais quando todos os edifícios em construção estiverem 

finalizados. 

 



 

 
Figura 8: Percurso da visão serial 

Fonte: Autores, 2012. 
 
 

 

 
Figura 9: Percurso da visão serial 

Fonte: Autores, 2012. 
 
 

 

 
Figura 10: Percurso da visão serial 

Fonte: Autores, 2012. 
 



A falta de arborização nesta via é outro fator que causa sensação de desconforto ao 

transeunte, principalmente em dias quentes, a alta urbanização e a falta de espaços permeáveis 

pode aumentar a sensação térmica, assim como as correntes de vento que são canalizados 

pelos edifícios, produzem desconforto. 

 

4.2 Espaço construído versus espaço planejado 

  

A atual configuração da área do Novo Centro de Maringá é fruto de uma série de 

alterações e transformações do espaço urbano, que ocorreram em meio a um cenário de 

reformulações e adequações do plano inicial da cidade, que deveria atender a uma nova 

demanda de edificações sem alterar radicalmente as previsões do plano inicial para a área, 

uma vez que ela se encontrava no eixo monumental do desenho urbano da cidade. 

O projeto de urbanização executado para a área do novo centro conservou poucas 

características de planejamentos anteriores, principalmente no que se refere ao projeto Ágora 

(RODRIGUES e CORDOVIL, 2012). O processo adotado para ocupação da região foi 

calcado na parceria entre o Estado e a iniciativa privada, uma vez que o poder público tinha a 

posse dos terrenos, mas não tinha condições de realizar toda a infraestrutura necessária para a 

urbanização da área. O espaço passou a ser paulatinamente comercializado com grandes 

incorporadoras e construtoras, que como viés à urbanização e investimentos no local tinham 

uma legislação favorável à alta densificação, que compensaria os altos investimentos 

necessários para atender a imóveis habitacionais para a classe média e alta (TOWS; 

MENDES, 2009). 

Essa política urbana levou a construção de um espaço que se configura como um recorte 

ao restante da paisagem urbana da cidade, pois a ocupação máxima de cada lote, aliada à 

verticalização e a falta de arborização acabaram caracterizando vias com verdadeiros paredões 

de concreto (TOWS; MENDES, 2009), que pouco traduzem o modelo de cidade jardim 

idealizado por Macedo Viera nos projetos iniciais para Maringá (figura 10).  

O excessivo aproveitamento construtivo do solo não traz prejuízos apenas à paisagem e à 

estética urbana, mas também compromete toda a rede de infraestruturas que foram destinadas 

ao Novo Centro, pois a quantidade de unidades habitacionais e a consequente expectativa 

populacional para a região extrapolam todas as previsões de crescimento, que já apresentam 

deficiência no atendimento à itens básicos, como por exemplo, linhas telefônicas. Já nos dias 

atuais, alguns imóveis comerciais no Novo Centro encontram-se desvalorizados em relação à 



imóveis de mesmo padrão localizados em áreas menos centralizadas, devido ao esgotamento 

de algumas infraestruturas no local. 

A verticalização de edifícios sem um planejamento efetivo pode causar também 

problemas de cunho ambiental. Um estudo realizado na área identificou que nos meses mais 

quentes a avenida recebe maior irradiação solar, e nos meses mais frios, menor irradiação 

solar por causa do sombreamento dos edifícios sobre a rua, o que implica no aumento da 

sensação de desconforto térmico por parte da população que transita pelo local (YONEGURA 

et al., 2009). 

Aliado ao problema do conforto térmico nota-se que não há como inserir arborização 

viária devido à laje de concreto do túnel ferroviário. Embora, a presença da arborização seja 

um importante regulador do microclima urbano.  

E dessa maneira também ocorre a desvalorização de imóveis residenciais, que devido à 

verticalização dos edifícios, apresentam deficiências em relação ao conforto de seus espaços, 

gerados pela falta de ventilação e iluminação natural, e em muitos casos a falta de 

privacidade, decorrentes da proximidade dos os edifícios vizinhos implantados com recuos 

mínimos e insatisfatórios. Outra questão relacionada à verticalização são os cânions urbanos, 

uma avaliação do conforto acústico na avenida identificou que quando todas as edificações 

estiverem construídas com gabarito máximo permitido pela legislação municipal haverá 

concentração de ruído gerado pelo tráfego urbano. Essa área será denominada de cânion 

urbano por apresentar um corredor formado por edificações em ambos os lados. (SAPATA et 

al., 2010). 

Essas características do espaço construído do Novo Centro de Maringá nada mais são que 

reflexos da especulação imobiliária que atuou no local ao logo de muitos anos e que tem 

atuado até hoje, apesar da crescente desvalorização de boa parte dos imóveis. O “boom” e a 

agitação do mercado que se iniciou com a visualização de um bairro moderno e verticalizado 

vem sendo substituído pelo temor de uma região superpopulosa, com crescimento 

desordenado e com deficiências no atendimento à infraestrutura e na qualidade e conforto de 

seus espaços construídos. Entretanto, o que se pode observar atualmente é um canteiro de 

obras permanente que se instalou sobre a Av. Horácio Raccanelo e que ainda irá agitar o 

mercado imobiliário por mais alguns anos. 

No entanto, constata-se que o processo de urbanização do Novo Centro não teve 

planejamento e a participação efetiva dos diversos segmentos da sociedade. Por outro lado, 

tem-se muita publicidade e especulação sobre a construção dessa paisagem urbana. 

Sobre o projeto implantado no Novo Centro Andrade e Cordovil (2008) argumentam: 



As propostas (do projeto Ágora) foram utilizadas como argumento para a 
retirada da estação ferroviária e do seu pátio de manobras. Em seu lugar, 
assiste-se à sistemática proliferação de edificações particulares, construídas 
pelo capital imobiliário da cidade, e que se voltam para a imagem de 
progresso visto no alto padrão dos edifícios construídos. O fim não é mais o 
projeto de caráter e uso público elaborado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 
mas a própria transformação de um local no qual a existência da estação 
ferroviária e do seu pátio de manobras, bem como a linha férrea, remetia ao 
atraso. 

Ainda de acordo com os autores, os discursos promulgados desde a formação da cidade 

de Maringá tinham por objetivo promover a imagem de progresso e de qualidade de vida, no 

qual o verde, associado ao termo “cidade jardim”, sempre esteve presente. A busca 

incessante pela modernidade levou à construção sistemática de novos espaços urbanos que 

substituem a memória e a história urbanas. Esses novos espaços são resultados de projetos 

que buscam o caráter espetacular da paisagem urbana de Maringá, sempre voltados para a 

promoção imobiliária. Em sessenta anos de fundação, a cidade procura apresentar sempre o 

novo. Como consequência, vemos a descaracterização dos espaços, das culturas e das etnias, 

assim como a estilização e segmentação dos espaços. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de construção da região do Novo Centro de Maringá tem sido abordado 

frequentemente em inúmeras discussões que questionam sua qualidade enquanto paisagem 

urbana, aglomeração de edificações e espaços públicos. Tais questões são de difícil resolução, 

uma vez que sua construção foi calcada em interesses imobiliários e pouco se aproveitou do 

projeto Ágora de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, elaborado conforme preceitos do 

urbanismo moderno, privilegiando os espaços públicos, de convivência e integração da cidade 

com seus moradores em detrimento à especulações em torno de construções. Caso estes 

aspectos tivessem sido contemplados em sua totalidade e fossem respeitados os projetos 

iniciais, a paisagem urbana da cidade poderia, certamente, ser diferente. Assim, a população 

poderia possuir maior identificação e apropriar-se desses espaços com maior qualidade. 

Ainda em relação ao projeto de Oscar Niemeyer, pouco se aproveitou para o Novo Centro 

pois, uma vez que seu caráter monumental acabou inviabilizando financeiramente a 

implementação do mesmo, sua proposta de arquitetura exigia que os edifícios fossem 

construídos conforme moldes previamente propostos e não seriam vantajosos para os 

investidores (MENEGUETTI et al., 2009). Entretanto, a concepção inicial de subdivisão das 



quadras foi aproveitada, uma vez que o atual projeto do Novo Centro prevê em seu 

zoneamento uma área central com 02 quadras destinada à espaços públicos, mas em nada 

remete à ideia de Àgora do projeto original.  

Já o Plano Diretor do Novo Centro teve inúmeras de suas diretrizes executadas, dentre as 

quais estão o rebaixamento da linha férrea e a implementação de uma laje de cobertura, que 

posteriormente se tornou a Av. Horácio Raccanello, e a destinação da área central à espaços 

públicos e áreas verdes. Entretanto, a estação subterrânea de transporte intermunicipal não foi 

concluída.  

A alta especulação imobiliária que dominou a comercialização dos terrenos do novo 

loteamento levou à paisagem que observamos atualmente, resultando em uma série de 

edifícios construídos utilizando-se da ocupação máximo do terreno, determinada pelos altos 

índices urbanísticos. (RODRIGUES; CORDOVIL, 2012). Tais parâmetros urbanísticos, 

principais controladores do uso e ocupação do solo, têm levando a uma descaracterização da 

área do Novo Centro em relação ao restante da cidade, uma vez que suas ruas não possuem 

qualquer arborização e os edifícios encontram-se aglomerados e dispostos adjacentes uns aos 

outros, levando a uma queda na qualidade dos espaços e ainda um aproveitamento máximo do 

terreno que gera o adensamento e consequente sobrecarga nas instalações de infraestrutura 

urbana. 

A partir da análise do espaço construído da área do Novo Centro e analisando as propostas 

de projeto, pode-se observar que houve diversas alterações ao longo do processo de 

readequação do espaço, sendo que dentre as características do projeto Ágora, pouco foi 

mantido. Já na segunda proposta, do Plano Diretor, muitas adequações não foram realizadas, 

mas muitas diretrizes foram mantidas no projeto construído. 

Os projetos apresentados, assim como as imagens da visão serial da Av. Horário 

Raccanello, demonstram a maneira como a urbanização da área foi planejada e como de fato 

foi construída, havendo grande disparidade entre as duas situações (a hipotética e a real). 

Entretanto, esse processo de especulação imobiliária ainda não está cessado, já que a quadra 

central, reservada para implantação de espaços e equipamentos públicos, vem sendo 

progressivamente parcelada e ocupada por edifícios privados como também apontam 

Rodrigues e Cordovil, 2012.  

Pode-se concluir então que a paisagem urbana do Novo Centro ainda não está consolidada 

totalmente, estando ainda em processo de construção e sujeita a intervenções. No entanto, o 

que percebe-se até o momento é que esta paisagem caminha ao encontro dos interesses 



imobiliários. Tornando-se uma paisagem diferente da paisagem de outras áreas da cidade, 

assim com do plano inicial.  
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